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جلسـة رقـم (11) الخمیس (8/11/2018) م
الدورة االنتخابیة الرابعة

   السنة التشریعیة االولى

   الفصل التشریعي االول

 

محضـر الجلسـة 

.عدد الحضور: (191) نائباً

ً .بدأت الجلسة الساعة (1:40) ظھرا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الحادیة عشرة من الدورة االنتخابیة الرابعة، السنة التشریعیة األولى، الفصل التشریعي األول. نبدؤھا بقراءة
.آیات من القرآن الكریم

-:النائب ریاض محمد علي عودة –

.یتلو آیات من القرآن الكریم

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب قبل ان نعرض على حضراتكم جدول أعمال الجلسة نعزیكم ونعزي العالم اإلسالمي واإلنسانیة برحیل من كان رحمة
.للعالمین رسول هللا محمد (صلى هللا علیھ وآلھ) ونسأل هللا سبحانھ وتعالى أن تكون الرحمة والتودد بینكم وبین أبناء الشعب الكریم

-:تضمن جدول أعمال ھذه الجلسة الحادیة عشر في یوم الخمیس الموافق 8/11/2018 ثالث فقرات

أوالً: تشكیل لجنة تحقیقیة بخصوص انتخاب محافظ بابل، لذا أرجو من اإلخوة واألخوات والسادة النواب الجلوس في مقاعدھم لمناقشة ھذا
الموضوع الذي یُشكل خرقاً قانونیاً وحصل فیھ تداعیات كثیرة من تظاھرات واعتصامات في محافظة بابل كون انتخاب السید محافظ من قبل

مجلس المحافظة یعتقد البعض بأنھا طریقة غیر قانونیة من أبناء المحافظة وبالتالي ھنالك تظاھرات واعتصام رغم أن محافظة بابل قد تعرضت
في األیام األخیرة الى إنتكاسة ونكبة كبیرة وخسائر كبیرة في الثروة السمكیة التي أصابت المزارعین من مربي األسماك في حوض نھر الفرات
ً وأیضاً كان لھا أثر سلبي في نفوس أبناء المحافظات األخرى كونھا المستفیدة من ھذه الثروة الوطنیة والتي سوف یتم النقاش فیھا في الفقرة ثانیا
من ھذا الموضوع وبحضور السادة الوزراء المختصین والوكالء وأصحاب الدرجات الخاصة في وزارة الزراعة والصحة والوزارات األخرى

المعنیة وكذلك تضمنت الفقرة ثالثاً من جدول األعمال تشكیل اللجان النیابیة الدائمة لمجلس النواب وھذا الموضوع أیضاً مھم جداً لحضراتكم
كون عمل مجلس النواب الحقیقي في ھذه اللجان، لذا یجب أن ننتھي بشكل سریع من تسمیة أعضاء اللجان ومن ثم البدء والمباشرة بأعمالنا

الحقیقیة المناطة بكم وانتم قدر ھذه المسؤولیة. نبتدأ بالحوار والنقاش حول التصویت على اللجنة التحقیقیة الخاصة بانتخاب محافظ بابل ونبتدأ
.بعد تسجیل األسماء حتى ال یحصل انتقاء حسب ما یتصوره البعض من اإلخوة الحاضرین

-:(النائب فیصل حسین جبار (نقطة نظام –

حقیقة نقطة النظام بخصوص جدول األعمال أن یعمم على السادة النواب قبل (48) ساعة من انعقاد الجلسة وھذه الفقرة أُدخلت على جدول
.األعمال أمس مساًء ووصل جدول األعمال لنا بوقت متأخر، لذا ال ینبغي دخول ھذه الفقرة الى جدول األعمال بھذه السرعة وھذا الشكل
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-:(النائب منصور حسین مدور البعیجي (نقطة نظام –

.طبعاً مجلس النواب العراقي ال یحق لھ تشكیل لجان تحقیقیة وإنما لجان تقصي حقائق فقط

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

لجان تحقیقیة موجودة في المادة ویمكن جنابك إخراجھا أعطني نقطة نظامك، في أي مادة موجودة في النظام الداخلي؟ الن أنا متأكد من وجودھا
.وقرأتھا لجان تحقیقیة ولجان تقصي حقائق

-:(النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام –

نقطة النظام المادة (82) والمادة (83) المادة (82) تقول (للمجلس تشكیل لجان فرعیة ولجان مؤقتة ولجان تحقیق حسب مقتضیات العمل
والمواضیع المعروضة علیھ) والمادة (83) تقول (یتم تشكیل اللجان المؤقتة ولجان التحقیق بموافقة أغلبیة الحاضرین في المجلس بناًء على

اقتراح من ھیأة الرئاسة أو من (50) عضواً من األعضاء)، تم تقدیم طلب لھیأة الرئاسة واللجنة القانونیة أیدت الطلب من الناحیة الشكلیة انھ
.مستوفي وموقع من قبل (62) نائب، لذا نرجو عرض الطلب للتصویت أما المناقشة فھذه ستكون من اختصاصات اللجنة التحقیقیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.نناقش على اللجنة، نقاط النظام یجب أن نمر بھا سیادة النائب

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

نقاط النظام شيء والمناقشة في أصل الطلب شيء والطلب مستوفي بحسب اللجنة القانونیة للجوانب الشكلیة وكتاب اللجنة القانونیة معروض أمام
.جنابك

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.ھذا الكالم صحیح نأخذ نقاط النظام ومن ثم بعد ذلك نصوت، اعتقد أعطیتك دور وقدمت مداخلتك

 

 

-:(النائب احمد عبد هللا محمد الجبوري (نقطة نظام –

المادة (32) من النظام الداخلي التي تقول (یتولى مجلس النواب أعمال الرقابة على السلطة التنفیذیة وتتضمن الرقابة الصالحیات التالیة المدونة
في النظام الداخلي)، بالتأكید أن الواجب الرئیسي لمجلس النواب ھو الرقابة إضافة الى التشریع، المجالس المحلیة والحكومات المحلیة، رسم لنا

الدستور في قانون (21) لمجالس المحافظات رسم اآللیة لمحاسبة مجالس المحافظات في المادة (8) ثانیاً والتي تنص على ما یلي:- (لمجلس
النواب إقالة المحافظ بناء على اقتراح ن رئیس مجلس الوزراء) القضیة الجاري التحقیق فیھا ھي عملیة اختیار المحافظ وكما تبین لنا أن ھنالك

قضیة منظورة في القضاء حول تداعیات، نحن نعلم جیداً أن الحكومات المحلیة فیھا الكثیر من الفشل والفساد ومضى علیھا أكثر من خمس
سنوات ونصف واألجدر بمجلس النواب أن یتوجھ الى استكمال اإلجراءات واالستحقاقات الدستوریة إلجراء االنتخابات المحلیة، لحد ھذه اللحظة

مفوضیة االنتخابات معّطلة، لذلك األجدر بنا أن نقوم بتفعیل مفوضیة االنتخابات إلستكمال االستحقاق الدستوري، منذ عام 2013 ولحد اآلن
مجالس المحافظات وتناوب علیھا أكثر من محافظ وھنالك علیھا أكثر من إشكالیة، لذلك سیادة الرئیس الحل األسلم ھو أن نفعّل مفوضیة

االنتخابات إلستكمال اإلستحقاق الدستوري في إنتخاب مجالس المحافظات، ھذا ھو الحل األسلم، لذلك أنا أطلب من جنابك ومن رئاسة البرلمان
.ان یوضع على جدول األعمال تفعیل مفوضیة االنتخابات وإلغاء كافة القرارات من قبل الحكومة السابقة

-:(النائب كاظم حسین علي (نقطة نظام –

المادة (84) من النظام الداخلي لمجلس النواب جاء مفصالً للمادة (82-83) التي تكلم بھا السید النائب التي تقول (تتمتع لجنة التحقق بصالحیة
تقصي الحقائق، أي أن اللجنة التحقیقیة التي تشكل من قبل مجلس النواب ویصوت علیھا مجلس النواب لدیھا صالحیة قد فصلتھا المادة (84)

.بصالحیة تقصي الحقائق

ثانیاً: (كل ما لھ عالقة بالقضیة المعروضة علیھا من دون المساس بالقضایا المعروضة على القضاء ولھا االستعانة بالخبراء) أنا اعتقد في قضیة
المحافظ من حقنا أن نشكل لجان تحقیقیة ولجان تقصي حقائق ولكن الموضوع الیوم معروض أمام القضاء لذا أعتقد أن تقاطع الموضوعین في

.قضیة جعل ھذه المادة معارضة للقضاء اعتقد انھ خطأ یرتكبھ مجلس النواب

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.إذا كان لدیك دلیل تقدمھ بأنھا معروضة أمام القضاء سوف أكون ممتن لجنابك جداً
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-:(النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي (نقطة نظام –

ال یوجد مانع من الناحیة القانونیة من تشكیل لجان مؤقتة أو لجنة تحقیق، أي بمعنى السند القانوني واضح وصریح في إعطاء البرلمان الحق في
تشكیل لجان مؤقتة ولجان تحقیق، ھذا من الناحیة القانونیة. أما من الناحیة السیاسیة صحیح مجلس المحافظة یمتلك صالحیة الرقابة واإلشراف
والمتابعة للمحافظ ولكن إذا أُثیرت إشكالیات واتھامات على عملھ من المسؤول عن التحقق من ذلك؟ مجلس النواب، باعتباره السلطة التشریعیة

والرقابیة في البالد، لذا اعتقد أن تشكیل اللجنة منسجم مع المستند القانوني وحاجة واقعیة توجد حاجة واقعیة بأن یأخذ البرلمان دوره لكشف
.الحقائق عما أُثیر بھذه القضیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.بلغ نصاب الجلسة (191) نائب

 

 

-:(النائب حسن عبد هللا عبادي العاقولي (نقطة نظام –

وفق المواد (82-83-84-85) من النظام الداخلي لمجلس النواب المادة (82) تقول (للمجلس تشكیل لجان فرعیة ولجان مؤقتة ولجان تحقیق
بحسب مقتضیات العمل والموضوعات المعروضة علیھ)، لذا النقطة واضحة بشأن اللجنة المؤقتة ولجان التحقیق، المادة (83) تقول (یتم تشكیل

اللجنة المؤقتة ولجان التحقیق) والمادة (84) تقول (تتمتع لجنة التحقیق بصالحیة تقصي الحقائق) والمادة (85) تقول (ترفع اللجنة بعد انتھاء
.التحقیق تقریرھا وتوصیاتھا)، لذا األمر واضح بأن ھنالك لجان تحقیق ولمجلس النواب الحق في تشكیل ھذه اللجان

-:(النائب فالح عبد الكریم راضي (نقطة نظام –

المادة (84) تقول (تتمتع لجنة التحقیق بصالحیة تقصي الحقائق فیما ھو معروض علیھا من قضایا ویحق للجنة دعوة أي شخص لسماع أقوالھ
على وفق الطرق األصولیة ولھا حق االطالع على كل ما لھ عالقة بالقضیة المعروضة من دون المساس بالقضایا المعروضة على القضاء ولھا

.االستعانة بالخبراء)، أعتقد ان ھذه المادة القانونیة واضحة وصریحة واآلن األمر معروض أمام القضاء العراقي، لذا ال یمكن التداخل

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

ال یوجد مساس بالقضاء، السلطة القضائیة مستقلة وتُمارس دورھا، إشراف مجلس النواب العراقي على مجالس المحافظات نص دستوري
وموجود في قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل واضح جداً ولیس لدینا أي حوار سیاسي في ھذا الموضوع إنما ھو ضمن

.صالحیاتنا وضمن مھام مجلس النواب العراقي

-:(النائب محمد عثمان اسماعیل الخالدي (نقطة نظام –

المادة (42) والمادة (43) من النظام الداخلي بالنسبة لموضوع صنادیق البرید للنواب، عندما نذھب اآلن الى مقر صنادیق البرید ال توجد وكل
.أماناتنا فیھا وملغیة ومئات الكتب اآلن نبحث عنھا ال توجد

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

عن أي موضوع تتكلم؟

-:(النائب محمد عثمان اسماعیل الخالدي (نقطة نظام –

.موضوع صنادیق البرید

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.لدینا جدول أعمال ونناقش موضوع لجنة تحقیقیة ونقطة نظام لھا عالقة بالفقرة أوالً من الجدول ولیس صنادیق البرید

-:(النائب محمد عثمان اسماعیل الخالدي (نقطة نظام –

.المادة (42) تقول (للنائب حق إبداء رأیھ) وھو موضوع خطیر وتوجد لدنیا أمانات فیھا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.قمنا بتشكیل لجنة من الدائرة البرلمانیة والدائرة اإلداریة وسوف یتم حل ھذا الموضوع وبإشرافي بشكل مباشر
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-:(النائب بیستون عادل ویس احمد (نقطة نظام –

أوالً: جمعنا تواقیع أكثر من (70) نائباً في األسابیع الماضیة حول مواضیع مھمة وال نراھا ُمدرجة ضمن جدول األعمال ومنھا النقاط الكمركیة
بین إقلیم كوردستان ومحافظة كركوك والموصل وفي ھذه المحافظات ھنالك عبء كبیر على كاھل المواطن وارتفاع أسعار المواد الغذائیة بشكل

.ملحوظ

ثانیاً: أثني على السید احمد الجبوري بإلغاء قرار رئاسة مجلس الوزراء حول إعادة المفوضین والمدراء العامین لكي ننصفھم وإعادتھم الى العمل
.الن ھذا أیضاً لھ عبء مالي على الدولة العراقیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

أحب التنویھ عن موضوع ذكره النائب فیصل العیساوي وجنابك، أن جدول األعمال یُقدم من قبلكم ومن قبل ھیأة الرئاسة ویمر عن طریق الدائرة
البرلمانیة ونحن في ھیأة الرئاسة نضع األولویات في ھذا الجدول قبل المدة المحددة، لدینا أكثر من (18) موضوع نناقشھ على جدول األعمال
فھل یعقل أن نطرح كل المواضیع في جلسة واحدة؟ وانتم تعلمون أن بعض المحاور والنقاط الواردة في ھذه المحاضر مھمة جداً وتتعلق بحیاة

المواطنین وبالتالي ھیأة الرئاسة تنظیماً لھذه العملیة تضع بعض القضایا التي ھي من األولویات ومن ثم تضع فقرات أخرى ھي أقل أھمیة ونعتقد
أن آراء السادة النواب موجودة ویمكن مراجعة محاضر الجلسات ألنھا تأتي تباعاً أما إذا كان ھنالك موضوع بظرف طارئ وھذا نظمھ الدستور

.والنظام الداخلي

.(نصاب الجلسة ھو (212

-:(النائب سالم ھادي كاظم (نقطة نظام –

یتم تشكیل اللجان المؤقتة واللجان التحقیقیة بموافقة أغلبیة عدد الحاضرین في المجلس بناًء على اقتراح من ھیأة الرئاسة أو (50) عضواً من
.األعضاء، قُدم طلب من قبل (66) عضواً وتمت الموافقة من قبل اللجنة القانونیة وھیأة الرئاسة وتم عرضھ علیكم

-:(النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري (نقطة نظام –

نحن كنواب عن محافظة بابل وجزء من المجلس وألنھ القضیة تخص محافظتنا نحن عقدنا اجتماع بعلم ھیاة الرئاسة في بابل قبل ثالثة أسابیع
وكان من الحضور كتلة سائرون بالكامل واتفقنا فیما بیننا وكان لدینا مؤتمر صحفي بتشكیل لجنة واتفقنا حتى على أسماء ھذه اللجنة وقمت بتقدیم

طلب األمس الى ھیأة الرئاسة موقع من قبل أكثر من (50) نائباً واعتقد انھ أبناء المحافظة ونواب المحافظة أولى من غیرھم مع احترامي لكل
أعضاء مجلس النواب ولكن أبناء المحافظة ھم قادرین على كشف الحقائق وتقصي الحقائق أكثر من غیرھم وبالتالي أقول ال یؤخذ طلب دون

اآلخر ألنھ كتلة سائرون قدموا أیضاً قموا طلب ولكن نحن كنواب أیضاً قمنا بتقدیم طلب وھم جزء من ھذا الطلب لذلك أرجو دمج الطلبین
.والنظر باللجنة التي اقترحت من قبل نواب بابل وتسمیتھا كلجنة تقصي الحقائق

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

أكید سوف یكون ھنالك فرصة بأن یكون في ھذه اللجنة من محافظة بابل وھذا ال یعني بقیة المحافظات لیس لھا شأن في موضوع بابل، فكیف
ذھبنا الى البصرة وعقدنا جلسة في محافظة البصرة؟

-:(النائب حسن شاكر عودة (نقطة نظام –

كنت أتحدث بخصوص محافظة بابل مثلما تحدث النائب ھیثم الجبوري، تم عقد جلسة بحضور اكثر من (14) عضو في بابل وكان بحضور
السید رئیس مجلس المحافظة ومحافظ بابل السابق وتم التصویت على انھ تشكل لجنة وبالفعل قدمنا كتاب الى ھیأة الرئاسة واتخذت بھ ونحن یوم

نواب محافظة بابل أدرى بما یدور بھا ونطلب من جمیع اإلخوة واألخوات وأعزائنا النواب أن یعطوا فرصة كبیرة لنواب بابل من أجل تقصي
.الحقائق

ثانیاً: المادة (82) تقول (للمجلس تشكیل لجنة فرعیة ولجان مؤقتة ولجان تحقیق) یوجد تقصي حقائق، أنا أقول لجان تحقیق بحسب مقتضیات
العمل والموضوعات المعروضة علیھ، المادة (84) تقول (تتمتع لجنة التحقیق بصالحیات تقصي الحقائق فیما ھو معروض علیھا من قضایا
ویحق للجنة دعوة أي شخص لسماع أقوالھ على وفق الطرق األصولیة وال یحق االطالع على كل ما لھ عالقة بالقضیة المعروضة علیھا من
دون المساس بالقضایا المعروضة على القضاء) ولحد اآلن حسب معلوماتي لم تصل الى القضاء (وال االستعانة بالخبراء ویتم تحدید أجورھم

.(باالتفاق مع ھیأة الرئاسة

-:(النائبة ھدى سجاد (نقطة نظام –

أوالً: أن النظام الداخلي كان واعیاً حین كتبوه اإلخوان الى إعطاء أھمیة للجان المؤقتة سواء كانت لجان تقصي حقائق أو لجان تحقیق وأوضح
بشكل واضح جداً أنواع ھذه اللجان ورئاستھا وكیف تعمل وعلى ماذا تستند؟ ما نالحظھ من خالل النظام الداخلي الذي صوتنا علیھ في الجلسة

بعد انتخاب ھیأة الرئاسة تقول انھ المادة (82) (للمجلس تشكیل لجان فرعیة ومؤقتة ولجان تحقیق بحسب مقتضیات العمل والموضوعات
المعروضة علیھ) أنا أرید أن أرى إذا كان أعطینا طلب موقع من قبل (50) نائب وقمنا بتقدیمھ نرید أن نعلم سبب تشكیل لجنة برئاسة مجلس

النواب واعمل بھا رئیس وعدد من السادة النواب واقوم بتطعیمھا بنواب المحافظة، ما ھي المشاكل المعروضة على المجلس الموقر؟ نحن كلنا
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أعضاء مجلس النواب منتخبین وممثلین من قبل الشعب العراقي ومن شتى المحافظات، ما ھو المستوجب علینا؟ ما ھي المخالفات التي قدمتھا
جھة الـ(50) توقیع المعروضة على المجلس لكي یقتنع مجلس النواب بتشكیل لجنة تحقیقیة أو لجنة تقصي حقائق، ما ھي؟ نحن بموجب قانون

رقم (21) یقول (لمجلس النواب مراقبة مجلس المحافظة) حسناً واآلن یقولون الُمراقب ال یُراقب وحالیاً توجد قضیة في المحكمة االتحادیة
للفصل بھا ولكن الذي أتمناه المصلحة تقتضي بوجود تزویر، إذن ھذا جید الموضوع یتطلب بعد تشكیلھ إحالتھ الى القضاء لذلك أتمنى على
جنابك وھیأة الرئاسة الموقرة أن ال نذھب بتشكیل لجان تحقیقیة تقلل من ھیبة مجلس النواب إذن علینا أن نمضي باتجاه وأدلة وأسانید تقدمھا

.الجھة المعنیة التي تحتاجھا وبذلك فعالً نكون قد حققنا المصلحة العامة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

أوالً الشكر للتفصیل وھذا جوھر النظام الداخلي في المادة (82) الذي یقول (للمجلس تشكیل لجان فرعیة ولجان مؤقتة ولجان تحقیق بالعموم) أما
المادة (83) تقول (یتم تشكیل اللجان المؤقتة ولجان تحقیق بموافقة العموم) ھذه آلیة التشكیل وأما المادة (84) تقول (تتمتع …) ھذه صالحیة

اللجان، والنظام الداخلي واضح وضوح الشمس لذا ال یحتاج أما بخصوص جنابك انھ المعروض علینا ھل أن وجود االعتصامات والتظاھرات
ومطالبات من نواب من قبل أبناء المحافظة شيء غیر مھم وغیر جدیر باالھتمام، إخوتي وأخواتي النواب موضوع التظاھرات واالعتصامات
لیس بالكذبة وال بالبدعة وباإلمكان أن تتصفح ھاتفك الموجود أمامك أن تتصفح الیوتیوب وترى الخیم والتظاھرات وجود عدد كبیر من نواب

محافظة بابل ممثلین في ھذا المجلس الموقر یقدمون طلب، ألیس باإلمكان واألجدر واألجدى أن نذھب باتجاه مراقبة فعل قد یقع في محذور
قانوني ونحن مشرفین على ھذه المجالس؟

-:(النائبة نورس كامل عطیة الكریطي (نقطة نظام –

تخضع المجالس للرقابة من قبل مجلس النواب ولمجلس النواب الحق أن یعترض على القرارات الصادرة من مجلس المحافظة إذا كانت ھذه
القرارات مخالفة للدستور والقوانین النافذة وفي حال عدم إزالة المخالفة فمجلس النواب لھ الحق بإلغاء القرارات باألغلبیة البسیطة فقد كانت

جلسة مجلس المحافظة مخالفة للدستور والدلیل األول انھ محافظ بابل لم یقدم استقالة وأدى الیمین الدستوري في 6/11 في الجلسة السابقة فأصبح
في آن واحد لدینا محافظین لمحافظة بابل وھو دلیل. والدلیل اآلخر المستمسكات أو الوثائق لمحافظ بابل الجدید ھي كلھا مستمسكات ووثائق

جدیدة صادرة بالشھر العاشر لعام 2018 وأیضاً بعض النواب یقولون ومن ضمنھم النائب ھیثم الجبوري قال بأنھ ھنالك اجتماع حدث ألعضاء
مجلس النواب في محافظة بابل ومن ضمنھم كتلة سائرون كان االتفاق على أن تكون لجنة وأصبح أسبوعین ولم یحصل أي شيء أو ینفذ أي

.كالم أو یطبق واتفقنا مع نوابنا وسائرون وفي كل المحافظات كافة بان تكون ھنالك لجنة تحقیقیة، لذا ال داعي بالقول انھ ال داعي لتشكیل لجنة

-:(النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي (نقطة نظام –

نقطة نظامي ھي المادة (115) من الدستور العراقي تقول (كل ما لم ینص علیھ في االختصاصات الحصریة للسلطات االتحادیة یكون من
صالحیات األقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم والصالحیات األخرى المشتركة بین الحكومة االتحادیة واألقالیم تكون األولویة فیھا لقانون

األقالیم والمحافظات غیر المنتظمة بإقلیم في حال الخالف بینھما) ما معناه عملیة اختیار السید محافظ بابل ھو أمر منوط بمجلس محافظة بابل،
أنا أتكلم بھذه المسألة تحدیداً كوني عضوة سابقة في الحكومات المحلیة أتوجس خیفة في مسألة تدخل مجلس النواب في عملیة اختیار المحافظین

وان تكون ھنالك انعكاسات سیاسیة سلبیة على الحكومات المحلیة، لنترك مساحة عمل واسعة للحكومات المحلیة بان تختار ممثلیھا من رئیس
مجلس المحافظة من المحافظة وعملیة تشكیل اللجان التحقیقیة بعلم أو بدون علم أو برغبة سیاسیة أو بدونھا تقید بل تحیّد الحكومات المحلیة

ونظامنا العراقي أو السیاسي ھو نظام اتحادي فیدرالي بمعنى یتكون من حكومة اتحادیة وحكومات محلیة، لذلك سوف نقّوض عمل الحكومات
المحلیة، إذا كانت اللجان التحقیقیة غیر مدروسة من الناحیة العملیة لنبعد الجنبة السیاسیة عن تشكیل اللجان التحقیقیة ولتكون بمھنیة عالیة كي ال

.نقّوض عمل الحكومات المحلیة

-:(النائب عدنان فیحان موسى (نقطة نظام –

أوالً: بخصوص موضوع انتخاب محافظ بابل، الحقیقة أُثیر الكثیر من االستفھامات والشبھات حول آلیة اختیار محافظ جدید لمحافظة بابل ھذه
االستفھامات والشبھات لحد اآلن التي تقدم منھا أدلة بسیطة جداً أما الكالم الموجود ھو كال موجود في مواقع التواصل االجتماعي واإلعالم،

ظھر بعض اإلخوة من المسؤولین وتكلموا عن وجود شبھات فساد في عملیة اختیار المحافظ وعلى أثر ھذا الموضوع ُعقدت جلسة یوم 27/10
في محافظة بابل بعد إعالم ھیأة الرئاسة من قبل نواب بابل وتقرر أن تشكل لجنة بعد أن یتم عرضھا على مجلس النواب العراقي ولم تحصل

جلسة في ذلك الیوم لحد یوم 6/11 أي ال یوجد تعطیل أنھ نحن اتفقنا على شيء وھذا الشيء لم یأتي احد من النواب لیبادر بتقدیم ھذه المسألة الى
.مجلس النواب بمعنى من یوم انتخاب الكابینة الوزاریة الى یوم 6/11 حصلت الجلسة أي قبل یومین

ثانیاً: مسألة االعتصامات والتظاھرات أنا باعتقادي واصلة الصورة لجنابك بطریقة مبالغ بھا جداً نعم ھنالك تظاھرات لیوم واحد فقط وكان یمكن
أن تحصل اعتصامات وذھب بعض اإلخوة النواب وحضر ھذه التظاھرات ولحد الیوم ال توجد أي تظاھرات في محافظة بابل، لذا أتمنى من

مجلس النواب الموقر، نعم ھنالك شبھات مالیة وإداریة وھنالك بعض األدلة موجودة تُقدم أتمنى من مجلس النواب العراقي أن نشكل لجنة تقصي
الحقائق لمعرفة ما أُثیر باإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي والوقوف على الحقیقة وبعد ذلك ھذه اللجنة أن تعطي أولویة لنواب محافظة بابل

.باعتبار انھ بادروا ولم یعطلوا أو یتوقفوا عندما أثیرت ھذه الشبھات، لذا أرجو إعطاء ھذه الفرصة لنواب محافظة بابل

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

طالما ھناك بعض المحافظین موجودین ھم أیضاً نواب كالسید النائب صادق محافظ بابل، إذاً القضیة ال زالت منظورة، أوالً ان السید المحافظ قد
أدى الیمین الدستوریة في الجلسة السابقة وانتخاب المحافظ من قبل مجلس المحافظة حصل في وقت كان المحافظ موجود ویمارس مھامھ، أما
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یقدم استقالة ویتم قبول االستقالة ومن بعد ذلك أو یؤدي الیمین الدستوري، ھذه ال نقول بأننا متمسكین بھذا الرأي ولكن ھذا واحدة من البواعث
.والدواعي لتشكیل لجنة تحقیقیة

ثانیاً، ال توجد لجنة تحقیقیة سیاسیة، توجد قضایا نظرھا مجلس النواب اخطر وأكبر بكثیر من ھذا الموضوع لم یقل عنھا بأنھا لجان سیاسیة منھا
سقوط الموصل ومنھا مجزرة سبایكر، ھذه لم تكن لجان سیاسیة وأنتم ممثلوا الشعب، فھل یتم الطعن في لجنة لم تمارس عملھا حتى ھذه اللحظة؟

.لم تَر النور؟ اخوان آخر مداخلتین ونذھب الى التصویت وأنتم تحسمون األمر

-:النائب حسن فدعم عسل –

بالنسبة الى انتخاب المحافظ، نحن أدركنا ان بعض الحدیث الموجود في مواقع التواصل االجتماعي ان انتخاب المحافظ بھا مشكلة اعضاء مجلس
النواب في بابل كما ذكر الشیخ عدنان بادوا واجتمعوا وتحدثوا بحضور السید صادق المدلول المحافظ السابق ورئیس مجلس المحافظ وعرفنا كل
التفاصیل، انتخاب المحافظ بوجود محافظ آخر ال توجد بھا مشكلة قانونیة وھذا ما دار خالل 2003 وحتى اآلن جمیع محافظي العراق منذ عام
2003 وحتى اآلن المحافظ موجود ومجلس المحافظة ینتخب محافظ جدید والمحافظ القدیم یسلم ویأتي المحافظ الجدید یستلم ال توجد مشكلة في
ھذا، نحن نتمنى ان تكون لجنة تقصي الحقائق للنظر في القضایا األخرى ال ننظر في قضایا ال یوجد بھا المساس بالقانون، القضیة األخرى التي
اثیرت ھي التي نطلب بھا لجنة تحقیقیة او تقصي الحقائق لذا أتمنى على مجلس النواب ان یشكل لجنة تقصي الحقائق من نواب بابل وال بأس ان

یكون فیھ نائب او نائبین من خارج بابل لكن األساس یجب ان یكون من نواب بابل لمعرفتنا بكل التفاصیل واألمور والسید رئیس مجلس
.المحافظة اآلن موجود في مجلس النواب ونستطیع ان نستمع منھ لبعض اإلشكاالت التي طرحت في المجلس

-:النائب برھان المعموري –

أعتقد أن الیوم موضوع محافظة بابل ھو موضوع مھم، نحن ال نستطیع ان نقول بأنھا فقرة غیر مھمة، قضیة بابل ھي احتمال تتكرر في كل
.المحافظات، ھذا من جانب

من جانب آخر ھي قضیة لیست قضیة نظام داخلي او نقطة نظام الیوم، أنھا قضیة رأي عام، وجود شبھات فساد من حق مجلس النواب ان یطلع
علیھا، الیوم شعب بابل یطالب أعضاء مجلس النواب بما حصل في محافظة بابل، نحن علینا الیوم وواجبنا تقدیم االسماء اسماء موقعة من (50)

نائباً وقُدمت الى ھیأة الرئاسة، المادة (82) والتي تنص وتكفي بأن لجنة تحقیقیة تشكل وتعرض على مجلس النواب، الیوم نحن أمام مسؤولیة
أتجاه مجلس النواب ان ھذه االمور اذا ال سامح هللا حصلت في المحافظات أعتقد أنھ من واجبنا وعلینا ان تعرض مقترح تشكیل اللجنة على

.مجلس النواب وھو الذي یقرر فأعتقد ان اللجنة لجنة مھمة وبأعتقادي أحتمال حصول ھذا الشيء في كل المحافظات

-:النائب عدنان عبد خضیر عباس الزرفي –

السید الرئیس، ان انتخاب المحافظ وما یتبعھ من مشاكل ھو اختصاص جھتین، الجھة األولى ھي مجلس المحافظة والمعني  بشكل رئیسي
بانتخاب المحافظ اذا أكتمل نصاب المجلس، الجھة الثانیة فیما اذا أُرید الطعن بنتائج االنتخاب یذھب الى المحكمة محكمة القضایا اإلداریة ھذا
جانب. الجانب اآلخر إذا أقر المجلس تشكل لجنة تحقیقیة او لجنة تقصي الحقائق فغیر صحیح ان تتكون اللجنة من أعضاء من مجلس محافظة

بابل ألنھا لم تكن لجنة تقصي حقائق فعلیة. ثالثاً اإلعالم لیس دائماً انعكاس حقیقي لمشكلة حقیقیة فعلیة، فلذلك اذا القضیة كانت منظورة في
.المحكمة فلننتظر نتائج المحكمة واذا كانت نتائج المحكمة حاسمة باتجاه معین یدخل مجلس النواب لتالفي ھذا الخطأ

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

تحققوا من النصاب، ان نصاب الجلسة (211)، نذھب الى التصویت بخصوص تشكیل اللجنة الخاصة بمتابعة مالبسات أنتخاب محافظ بابل
الجدید بدالً من المحافظ الذي أدى الیمین الدستوریة كعضو مجلس النواب العراقي، رجاًء اإلخوة مقاعدكم، تصویت برفع األیادي. التصویت

.على تشكیل لجنة تحقیقیة بخصوص مالبسات أنتخاب محافظ بابل بدالً من المحافظ السابق، التصویت

.(تم التصویت بعدم الموافقة على تشكیل اللجنة التحقیقیة بخصوص مالبسات أنتخاب محافظ بابل)

.من اصل (214)، لم تحصل الموافقة على تشكیل اللجنة (59)

.(الفقرة ثانیاً: موضوع عام للمناقشة بخصوص نفوق االسماك وبحضور الوزراء المختصین(وزیر الزراعة، وزیر الصحة والبیئة*

الرجاء الجلوس في المقاعد، اإلخوة السادة النواب، السیدات والسادة یتفضل السادة الوزراء والمدراء العامین والوكالء والمسؤولین المختصین،
السادة النواب سوف نفتتح الجلسة ونكمل الجلسة بمناقشة موضوع مھم بجدول األعمال الجلسة لھذا الیوم، الرجاء الجلوس في المقاعد إخواني

.وأخواتي السادة النواب

السیدات والسادة النواب بأسمكم وبأسم مجلس النواب العراقي نرحب بالسادة وزراء الزراعة والصحة والموارد المائیة ورئیس مجلس المحافظة
والسادة الوكالء والمدراء العامین في الوزرات لمناقشة الفقرة ثانیاً من جدول األعمال موضوع المناقشة بخصوص نفوق االسماك في محافظة
بابل وما رافقھ من ضرر كبیر في الثروة الحیوانیة وخاصة السمكیة وأیضاً تداعیات الوضع على أبناء المحافظة وأبناء المحافظات األخرى،

نرحب بالسادة الوزراء والسادة المسؤولین والسادة وكالء الوزارات والسید رئیس مجلس المحافظة لوجودھم معنا ونھنئھم ونبارك لھم تسلمھم
مناصب في الحكومة العراقیة الجدیدة المنتخبة في سبیل ان یرفعوا المعاناة عن ابناء العراق الذین لحقھم من ظلم وضرر طیلة السنوات الماضیة

.ونتمنى ان یكونوا خیر عون ألبناء شعبھم وألبناء وطنھم فشكراً جزیالً لحضور السادة الوزراء والسادة المسؤولین وأھالً وسھالً ومرحباً بكم
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ھنالك قائمة بأسماء المداخالت، السید النائب سالم الشمري، أذا أمكن نأخذ الدكتور وزیر الصحة أم وزیر الزراعة بخصوص الموضوع، نأخذ
فكرة من السادة الوزراء عن موضوع نفوق األسماك في محافظة بابل ومن بعد ذلك سنترك المجال للسادة النواب لمداخالتھم وتسجیل مداخالتھم

حول الموضوع، نبتدء بمعالي السید وزیر الزراعة الدكتور صالح یعطینا فكرة عن موضوع أحواض األسماك وعن األسماك التي نفقت في
.حوض الفرات، تفضل دكتور

-:(السید صالح حسین جبر الحسني (وزیر الزراعة –

بسم هللا الرحمن الرحیم، شكرا ًللسید رئیس مجلس النواب المحترم، السادة األعضاء المحترمون، أن الكارثة التي حصلت في محافظة بابل أوالً
ھي تھم وزارة الزراعة قبل ان تھم المزارعین ألن سبق وان أعلنت وزارة الزراعة باإلكتفاء الذاتي من أنتاج األسماك في العراق ونعتبر ھذه

بأنھا ثروة وطنیة. بالنسبة الى الشيء الذي یحدث ھو نفوق االسماك في محافظة بابل عندما سماعنا بالخبر یوم 29 كان أتصال ھاتفي مع السادة
في بابل السید رئیس مجلس المحافظة الشیخ رعد، كذلك النائب سالم الشمري وكذلك النائب االول السید حسن الكعبي وفي الیوم الثاني شكلنا

فریق عمل وذھبنا الى محافظة بابل وكان ھناك عملیة أو خلیة أزمة عملناھا في المنطقة، المنقطة الموبوءة كما تعلمون ھي جنوب المحطة
الحراریة أو الكھربائیة في المسیب، ھذه المسافة التي بھا األسماك حوالي خمسة كیلومتر، في النظام البیئي یعني ھذه المسافة التي بھا األسماك

حوالي (200) مزرعة، أما النظام الحقیقي أو الصحیح یجب ان تكون في ھذه المنطقة من خمسة الى عشرة مزارع فاألعداد الھائلة من األقفاص
وكذلك نسبة األسماك في القفص الواحد باإلضافة الى جریان الماء وھذا لیس ذنب وزارة الموارد المائیة طبعاً وانما ھي اإلطالقات القادمة من

تركیا خفضتھا، كذلك نسبة المواد التي تطلقھا المحطة الكھربائیة، كل ھذه العوامل باإلضافة الى تجاوز األسماك أي الحد المسموح بھ للبیع
ویتأخر التسویق مما أدى الى تزاحم األسماك داخل القفص الواحد وفي النھایة باإلضافة الى تبدل األجواء من صیف الى خریف ودرجة الحرارة
في وقت النھار تكون درجة حرارة الماء مرتفعة وفي وقت اللیل تكون درجة الحرارة منخفضة، ھذا المرض عادةً موجود في كل سنة ولكن في

مزارع متباعدة یمكن القضاء علیھ ولكن ھنا المشكلة ألنھ عندما أصیب أول حقل مقارب من محطة الكھرباء والذي یبعد (150) متراً عن
المحطة والذي ھو حقیقة یجب ان تكون ھنالك مسافة كیلومتر عن المحطة، مثلما تعلمون ان المحطة تطلق مواد كیماویة وعندما تبعد االسماك او

االقفاص كیلومتر ممكن ان تتحلل ھذه المواد وتكون ُسمیتھا أقل، ھذه العوامل جمیعھا أدت الى نفوق األسماك، طبعاً ھذه نحن نعتبرھا كارثة
بالنسبة الى وزارة الزراعة مثلما قلت ألنھ اقتصاد بلد، أتصلنا بالجھات الحكومیة ومشكورة وزارة الصحة ووزارة البیئة وشكلنا غرفة عملیات
إلحتواء األزمة، اتصلنا بدول الخارج من أجل مختبراتھا وارسلنا عیّنات الى تركیا وأتصلنا بمنظمة الفاو كون العراق عضو دائم في المنظمة

وفي االسبوع القادم سوف یأتي فریق عمل من خبراء من ایطالیا الى العراق للكشف على ھذه الحالة لكي ال تتكرر مرة اخرى والحمد والشكر �
حتى اآلن ھي محصورة في محافظة بابل أما المحافظات األخرى صح انھ توجد إصابة لكننا تمكنا من معالجتھا، قامت الوزارة بشراء كمیات

من معقم (الفاركون) بكمیات ھائلة ووزعتھا على كافة المحافظات وأستنفرنا جمیع اللجان البیطریة والثروة الحیوانیة في المحافظات بالتعاون مع
المحافظین ومجالس المحافظات واحتواء األزمة في كل محافظة والحمد والشكر � انھا فقط في ھذه المنطقة، لماذا ھذه المنطقة؟ لوجود تزاحم

في االقفاص في ھذه المنطقة وكذلك ركود الماء، ھذه المنطقة لم یكن بھا مجرى النھر مستقیم مما ادى الى تراكم السموم نتیجة اإلعالف ونتیجة
التزاحم ونتیجة الفضالت أدى الى وجود مرض تعفن الخیاشیم وھنالك عوامل أخرى ونحن بدورنا كوزارة الزراعة بذلنا كل جھدنا بالتعاون مع

وزارة الصحة ووزارة الموارد المائیة ومجلس محافظة بابل مشكور تعاون معنا متمثل بالشیخ رعد الجبوري كان ھو رئیس الخلیة في تلك
المنقطة وكان لدینا ممثل عنھ في الخلیة وكلفوا من الوزارة مستشار ومدیر عام الثروة الحیوانیة ومدیر عام دائرة البیطرة باإلضافة الى كافة

الجھات المسؤولة في المحافظة، دورنا نحن في وزارة الزراعة نتأمل ان شاء هللا نھایة األزمة والحمد والشكر � والیوم ال یوجد أي أضرار أو
.أي نفوق توقفت في ھذه المنطقة او المناطق االخرى

-:(السید عالء عبد الصاحب العلوان (وزیر الصحة –

بسم هللا الرحمن الرحیم، السید رئیس مجلس النواب، السادة والسیدات أعضاء مجلس النواب، من الطبیعي ان وزارة الصحة والبیئة تھتم بھذا
الموضوع من الناحیة الصحیة ألنھا قضیة سالمة أغذیة وكذلك الوقایة من إستھالك األسماك النافقة أو المتفسخة ولكن أیضاً من الناحیة البیئیة
ھناك قضیتان القضیة االولى أال وھي القضیة العاجلة وھي تأثیر وجود كمیات كبیرة من األسماك النافقة على البیئة، طبعاً كان ھناك كمیات

ھائلة من األسماك في مواقع عدیدة. القضیة األخرى من الناحیة البیئیة ھي األسباب التي أدت الى حدوث النفوق وكذلك اإلجراءات المتخذة بھذا
الصدد، السادة المسؤولین والمعنیین في وزارة الصحة والبیئة التحقوا في المواقع في الیوم التالي، وكانوا یعملون مع وزارة الصحة ومع محافظة

بابل وأستمر العمل، وبعد ذلك أنا شخصیاً قمت بزیارة میدانیة بمعیة فریق من الوزارة وفریق أستقدم من منظمة الصحة العالمیة، الھدف من
الزیارة حتى نطلع على واقع الحال وحجم المشكلة ومناقشة الحلول المطلوبة، واثناء الزیارة ھذه أتخاذ اإلجراءات الكفیلة بالتصدي لھذه المشكلة،

:ھذه اإلجراءات ممكن أن نلخصھا بأربعة إجراءات أتخذت فوراً

إزالة الكمیات الھائلة من األسماك النافقة والھالكة وأیضاً التخلص منھا بأسرع وقت وبشكل سلیم، ألنھ كان بعض األسماك التي تم .1
.التخلص منھا كان بشكل عشوائي وغیر سلیم

التحري عن أسباب ھذه الظاھرة، االخ وزیر الزراعة ذكر األسباب، ولكن نحن بشكل عام مع وزارة الزراعة ومع وزارة الموارد .2
المائیة، ركزنا بأستبعاد أي أسباب اخرى كانت ھناك بعض األحتماالت، بسبب وجود ھذه األحتماالت كان من الضروري جداً أن تجرى

بعض الفحوصات، فأخذنا عینات من المیاه وعینات من األسماك النافقة وأرسلت إلى مختبرات داخل العراق في نفس الیوم وخارج
العراق صباح الیوم التالي، ھذه العینات أستمررنا بأخذھا بشكل دوري خالل األیام الماضیة، اإلجراءات األنیة العاجلة توعیة المزارعین

ومربي األسماك، بالذات الرسالة األساسیة عدم رمي األسماك النافقة في النھر، وكذلك توعیة للمواطنین حول كیفیة التعامل مع ھذه
األسماك، نحن نعرف من الناحیة العلمیة أن ھنالك طرق لتمییز السمكة النافقة عن السمكة السلیمة، لذلك كانت ھناك أرشادات ورساالت
محددة للمواطنین كیف نمیز بین األثنین، نعرف إنھ المشاكل الجرثومیة التي تحدث لألسماك بسھولة ممكن التخلص والقضاء علیھا بأن
تطبخ السمكة بشكل جید، لكن مع ھذا التركیز على عدم أستھالك ھذه األسماك، الموضوع االخر الذي أعتقدنا من الضروري التركیز

علیھ تكثیف عمل فرق الرقابة الصحیة لكي نمنع وصول ھذه األسماك إلى المواطن ولكي نمنع تسویق ھذه األسماك طبعاً ھذا بالتعاون
مع وزارات أخرى، قضیة إزالة األسماك من مكانھا كان دور مھم لوزارة النفط یجب أن یذكر، كان ھناك حاجة ماسة ألن تكون ھنالك
أحزمة مطاطیة لكي تمنع مرور السمك النافق وأنتشاره إلى أماكن أخرى، ووزارة النفط كان لھا دور ممتاز في ھذا الموضوع، وزارة

أ أ ً أ
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الموارد المائیة أیضاً أستخدمت جمیع آلیاتھا في ھذه المجال وشكلنا في نفس الوقت خلیة أزمة تجمع كل الوزارات على مستوى وكالء
الوزارات لكن أیضاً خلیة أزمة برئاسة السید رئیس مجلس المحافظة، تم دعم الخلیة بدعم مالي ودعم فني أیضاً المسؤولین في الوزارات

المختلفة كانوا موجودین، كان ھنالك إشراك عدد من ممثلي المنظمات الدولیة، منظمة الصحة العالمیة قامت بدور أرسلت خبراء منذ
یومین كانوا معنا الخبراء األختصاصین في ھذه المجال وكذلك منظمة الغذاء والزراعة الدولیة، أحدى ھذه المشاكل ونحن تعلمنا من ھذه

التجربة أھمیة التصدي لبعض الثغرات والفجوات، من جملتھا مختبراتنا كانت غیر مھیأة طیلة السنوات الماضیة للتعامل مع مثل ھذه
الحاالت، لھذا السبب منذ البدایة النماذج التي وصلت إلینا أرسلناھا إلى الخارج، والحقیقة ھذا كان شيء جید ألن معظم النتائج التي
أستلمناھا بایولوجیاً وجرثومیاً ھنالك امكانیات في وزارة الزراعة ووزارة الصحة، ولكن من الناحیة الكیمیائیة والسمیة لم تكن لدینا
قدرات كافیة، لذلك معظم النتائج التي أستلمناھا والتي سوف ترد ألننا أستمررنا بأخذ النتائج كانت في مختبرات متعاونة مع منظمة

.الصحة العالمیة
بالنسبة ألسباب ھذه الظاھرة، األخ وزیر الزراعة ذكر األسباب وأعتقد األخ وزیر الموارد المائیة أیضاً سوف یتحدث حول ھذا .3

الموضوع، لكن كما ذكرت كان من المھم أن نستبعد اسباب أخرى وھذا ھو سبب أرسال نماذج إلى المختبرات، ظھرت بعض النتائج بعد
تقریباً یومین أو ثالث أیام في تحلیل المیاه بعض المخلفات الصناعیة في میاه النھر كان فیھ ألمنیوم والتي لھا تأثیر سلبي على األسماك

ونسبة عالیة جداً من األمونیا في العینات التي فحصت، نحن بعدھا بدأنا نرسل عینات بشكل دوري من اماكن مختلفة ولم تكن ھناك لحد
األن أدلة على وجود مبیدات في عینات المیاه التي أرسلت كان ھناك بعض المواد الكیمیاویة وبالذات الكادیمیوم في نسیج األسماك التي
أرسلت، حمالت التوعیة أستمرت من خالل الفضائیات ومن خالل الرسائل ومن خالل وسائل التواصل االجتماعي ومستمرة لحد األن
وكذلك فرق المراقبة الصحیة مستمرة، حقیقة أختم بموضوع مھم، إن ھذه األزمة اظھرت بعض األمور التي تحتاج إلى أن ننتبھ إلیھا
ونعمل كحكومة بشكل عام، تلوث میاه األنھار موضوع في غایة األھمیة، قدراتنا األستعداد لم ھذه طوارئ ینبغي أن تتعزز، الحمد �

العمل مع محافظة بابل والسید رئیس مجلس المحافظة موجود حالیاً، العمل مع وزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة الموارد المائیة
ووزارة النفط أیضاً وكذلك وزارة الداخلیة كان لھا دور مھم ھذا شيء جید، لكن ینبغي أن تكون لدینا قدرة أكبر بالنسبة لألستعداد

.واالستجابة لمثل ھذه الطوارئ

-:(السید جمال عباس محسن العادلي (وزیر الموارد المائیة –

أن ال أرید أن أضیف على ما تفضل بھ السید رئیس لجنة األزمة السید وزیر الصحة وكذلك السید وزیر الزراعة، أشكر بالذات السید رئیس
مجلس محافظة بابل الذي أتصل بنا عندما بدأت الظاھرة في المحافظة، ونحن لدینا آلیات وجھد في جمیع محافظاتنا، وتم تجاوز حتى الروتین
ألنھا أزمة حقیقة وفعالً توجھت آلیاتنا والحمد � رفعنا معظم األسماك وتجاوزنا (90%) أو (95%) من الموجود، واألزمة تم تجاوزھا في

وقتھا، كنا نتخوف من بقاء األسماك وتفسخھا وما ینتج عن ذلك، الكمیة تقدر (15) ألف طن كتقدیر أولي في األوساط، وبادرنا برفع اآلالت، ال
یخفى علیكم المیاه وأھمیتھ للعراق عن جمع الجھود لمواجھة األزمات التي ممكن أن تظھر من المیاه، وھذا ال یقل عن محاربة داعش حقیقةً،

بالنسبة لألسماك مھمة كثروة أقتصادیة للبلد ولكن األنسان أھم، األطالقات المائیة الموجودة لم تقل عن األطالقات المائیة في السنوات السابقة بل
في بعض السنوات أقل، نوعیة المیاه بالمعدل محافظة على نفس المواصفات، كمیاتھا لم تقل عن المعدل بالنسبة والكمیة التي تحافظ على التدفق
والخطة الزراعیة وعلى وصولھا لألنسان العراقي الذي ھو الثروة األھم واالكبر في العراق، مواردنا المائیة كما تعرفون محدودة، دول الجوار
قسم قللت وقسم قطعت بعض األنھار ھذا شيء مھم، المھم أن نحصل على حقوقنا كوزارة من ھذه الدول من المیاه، نبحث عن بدائل، والبدائل

موجودة ونحاول أن نستخدم العلم وتوجد وفورات موجودة تحت أرض العراق، أوعزت شخصیاً كوزیر موارد مائیة إلى مختبراتنا بإجراء
الفحوص كما تفضل السید وزیر الصحة بذلك، كذلك بصفتي وزیر التعلیم العالي والعلوم والتكنولوجیا وكالة كل مختبراتنا في ھذه المنطقة

بالنسبة للجامعات أستنفرت عملت على فحص األسماك والمیاه واألن یفحصوا األعالف، الحمد � االزمة تم تجاوزھا، كما قلت أطالقات المیاه
طبیعیة، ولكن في عام 2016 كانت أقل وفي ھذه السنة كانت األطالقات اكثر، األمر المھم االخر اطالقنا دفعة من المیاه لتنظیف النھر من بقایا

األسماك ومن بقایا تأثیر نفوزق األسماك في النھر، األن ھناك دفعة من المیاه تدفع ھذه المكونات الملوثة وإن شاء هللا سوف یعود النھر إلى
طبیعتھ رغم إنھ لم یتأثر بشكل كبیر، أنا أدعو أخواني السادة النواب أن تكون ھناك حملة أیضاً أن نستثمر میاه المصب العام ممكن أستثماره في

.ھذا الحقل بالذات وھي تربیة األسماك، كذلك أستثمار المیاه الجوفیة في أنشاء حقول األسماك، وأنا مستعد ألي سؤال

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

السادة الوكالء والسادة المدراء العامیین، قبل السید رئیس مجلس المحافظة فلنعطي الرأي الفني إذا سمحت لي، ألنھ رأیكم قطعاً سیكون مھم بعد
.إذنك ینتھي اإلخوة فنیاً، السادة الوكالء والسادة المدراء العامیین، فلنأخذ الجانب الفني وبعدھا السید رئیس مجلس المحافظة

-:(السید جاسم الفالحي (وكیل وزارة الصحة والبیئة لشؤون البیئة –

أحب أن أعطي إیجاز بعد إذن حضراتكم عن ھذا الموضوع منذ بدایتھ، موضوع نفوق األسماك بالتأكید الموضوع خسارة وواحدة من األزمات
الكبیرة التي واجھتنا، منشأ ھذه األزمة ھو بیئي بأمتیاز أبدأت ھذه الظاھرة في محافظة دیالى یوم (8-9-10) في منطقة المنصوریة ومن ثم

أنتقلت إلى جدیدة الشط ومن ثم إلى الطارمیة والتاجي في محافظة بغداد، تم العمل بسرعة وكفاءة ألحتواء ھذه االزمة عن طریق التعاون الوثیق
ما بین أجھزتنا البیئیة الرقابیة واالجھزة البیطریة ومحافظة دیالى تم التحرك الفوري وجمع االسماك المیتة وإخالء األقفاص وتطھیرھا وتعقیمھا،
وحقیقة لم تحظى ھذه الظاھرة التي حدثت في محافظة دیالى بالتسلیط األعالمي الكبیر مثل ما حصلت في محافظة بابل والسبب یعود إلى النفوق
الھائل في كمیة األسماك بالتأكید تعلمون إن الثروة السمكیة وتربیة األسماك في األقفاص العائمة ھي واحدة من الوسائل التي أعتمدت علیھا حیاة

المواطنین األقتصادیة وتحریك عجلة األقتصاد لشریحة مھمة وخصوصاً فئة مربي األسماك والمزارعین، المنطقة ھي (5) كلیومترات من
محطة المسیب الحراریة لغایة الجسر في ھذه المنطقة حقیقةً لدینا مشكلة وھي العدد الكبیر من األقفاص أو المزارع، المزارع الموجودة بحدود

(200) وكما تعلمون حضراتكم إن المزرعة الواحدة أو المستعمرة فیھا أكثر من قفص، بالتأكید محصورة في منطقة واحدة من الناحیة الجغرافیة
في مقطع النھر باإلضافة إلى كثافة أعداد األسماك في مساحة القفص الواحد، ھذه المنطقة قربیة من محطة المسیب الحراریة وبالتأكید ھذا

الموضوع قربھ یمكن أن یثیر تساؤالت فرقنا الرقابیة ھنالك وحدات معالجة للتصاریف الخارجة من ھذه المحطة، أحب أن أشیر إلى موضوع
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أخر مھم متعلق بھذا وھو موضوع تلوث المصادر المائیة ضمن مسؤولیات وزارتنا او القطاع البیئي ھو متابعة تلوث المصادر المائیة وبالتأكید
متابعتنا مستمرة عن طریق محطات التحسس النائي لمحطات االنھار وعن طریق الفرق الرقابیة، یؤسفني أن أقول أن ھناك تعدي جائر على

المصادر المائیة وإن ھنالك تلوث في مصادر األنھار وھذا مؤشر ومرفوع بتقاریر موثقة فصلیة وشھریة إلى كل الجھات ذات العالقة، ویؤسفنا
ان نقول إن أكثر التلوث للمصادر المائیة یشترك بھا القطاع العام مؤسسات صناعیة وكھربائیة ووزارة الصناعة  والكھرباء والنفط باإلضافة إلى

وزارات اخرى، الذي حصل حقیقة االزدحام الكثیف لألقفاص في منطقة واحدة زیادة عدد االسماك في وحدة المساحة باًإلضافة إلى زیادة
معدالت تلوث داخل المنطقة ضمن تلوث األسماك، حقیقةً لدینا مشكلة اخرى وھو عدم األلتزام بالمعاییر البیئیة والبیطریة وضعف الرقابة

البیطریة على ھذه المواقع ادى إلى زیادة معدالت االمونیا في داخل األقفاص نتیجة ترسب بقایا األعالف التي تستخدمھا األسماك بالتالي أزدیاد
معدالت تعفنھا وأزدیاد معدالت االمونیا، بالنسبة إلجراءتنا في ھذه المنطقة یعلم الجمیع منذ الیوم االول وبالتنسیق مع السادة مجلس المحافظة

ودوائر وزارة  الزراعة والري والدوائر األخرى ودعم لوجستي من وزارة النفط ومعالي السادة الوزراء كان حضورھم فاعل وفوري وبالتأكید
:تم إنشاء خلیة ازمة حددنا امامنا ثالث اھداف مھمة

أوالً: التخلص من الكمیات الھائلة من األسماك لما لھا من تأثیرات بیئیة وصحیة كبیرة یمكن أن تحدث تلوث أكبر في حال تفسخھا وفي حال
أنتقالھا إلى مناطق أخرى أستطعنا ان نحد من ھذه الكمیات الكبیرة، سجلت لنا إصابات في محافظات أخرى في محافظة الدیوانیة منطقة الدغارة

في محافظة واسط في شمال الصویرة في محافظة النجف األشرف في محافظة كربالء إصابات ناتجة عن انتقال قسم من األسماك المیتة، في
محافظة النجف األشرف الوضع جید، في محافظة االنبار سجلت إصابات في منطقة الصقالویة والنساف التابعة لمحافظة الفلوجة، الموقف لحد
األن یعلمون معالي السادة الوزراء بأن ھنالك أنحسار تدریجي لألسماك المیتة في النھر نتیجة جھود مبذولة مستمرة لحد ھذه اللحظة وقسم من

.السادة النواب في محافظة بابل والسید النائب في كل أعمالنا وعملنا المیداني

ثانیاً: وھذه وصلت إلى مراحل متقدمة حیث المراحل النھائیة، في موضوع األسباب أشار معالي السید وزیر والسادة الوزراء إلى إننا أعتمدنا
على نتائج وعینات أخذت من المیاه واألعالف واالسماك المیتة إلى مختبرات تخصصیة إلى وزارة الزراعة ووزارة الصحة والبیئة وكذلك إلى
مختبرات أخرى في وزارة الصحة باإلضافة إلى عینات أخذت بالتعاون مع المنظمات الدولیة منظمة الصحة العالمیة ومنظمة االغذیة والزراعة
العالمیة وھنالك خبراء قادمون، بالنسبة للمعالجات التي أتخذت لحد ھذه اللحظة نحن مستمرین والتأكید على موضوع التوعیة واألرشاد بالنسبة

.لمربي األسماك  وبالنسبة للمواطنین بالنسبة لھذه الظاھرة

-:(السید مھدي ضمد القیسي (وكیل وزارة الزراعة –

أنا ال أرید أن أضیف شيء على ما تفضل بھ السادة الوزراء والسید وكیل وزیر الصحة والبیئة فیما یخص أصل المشكلة والمعالجات، أعتقد
فلنركز على نقطة جوھریة مھمة ھي إنھ محافظة بابل مشھورة بتربیة األسماك ثم عندما ادخلت وزارتنا وزارة الزراعة ووزارتكم أیضاً تقنیة

األقفاص العائمة عن طریق التعاون مع منظمة الفاو ومنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، بدأنا بدور أرشادي ثم تقبلوا ألنھ أكثرھم من مربي
الثروة السمكیة تقبلوا ھذه التقنیة وانتشرت تقنیة األقفاص العائمة في االنھار، وضعت محددات بیئیة وبیطریة في ھذا الجانب، المھم إنھ أنتشار
ھذه األقفاص العائمة طمأننا، ألننا نراھن إن ھذا البلد فیھ خیرات ویوجد امن غذائي یتحقق من خالل المنتج المحلي لذلك نحن متفائلین جمیعنا
األغلب إن لم یكن الجمیع، ویعرف إن سعر السمك الحي أصبح بین (3,5 -4) أالف دینار، وھذا ما جعلنا نمنع أستیراد األسماك المبردة حتى

.نعطي حمایة لمنتج السمك المحلي، وأعتقد إنھ ھذه میزة نسبیة ممتازة، الذي حدث حدث، فلنفكر من وجھة نظري أن نتناول المسألة من جانبین

الجانب االول: ھؤالء مربي الثروة السمكیة یجب أن نعطیھم نوع من الدعم حتى نجعلھم یعاودوا نشاطھم لكن ضمن المحددات البیئیة وضمن ما
سوف أتطرق بھ من البدائل، یعني مثلما كانت بدائل عن بحیرات األسماك الترابیة أصبحت األقفاص العائمة ھي البدائل في ظل ازمة المیاه

وتناقص اإلیرادات المائیة وأختزال الخطیة الصیفیة لھذا العام إلى (50%) حرمنا من ثمان محاصیل رئیسیة التي ھي (الرز، الذرة الصفراء،
والذرة البیضاء، وزھرة الشمس، القطن، الكتان) ھذا مؤشر إنھ لدینا أزمة حقیقیة، المؤشر  الثاني، الخطة الشتویة تقلصت من أربعة مالیین

الموسم الزراعي الماضي إلى (1,75) ملیون أي بحدود (52-54%) أختزال ھذه كلھا مؤشرات بأن إیراداتنا المائیة في خطر والمد الملحي
معروف إلى أین وصل في البصرة وماذا یحصل ،لذلك نحن یجب أن ننتبھ لمسألة المیاه والبدائل، البدائل كیف نستثمر ما موجود من میاه لغرض

.المحاصیل اإلستراتیجیة ولغرض الموازنة بین الثروة السمكیة وبین األحتیاج للمیاه

الجانب الثاني: بالنسبة إلى المصب العام نحن ال نفضل وبدراسات موجودة نلجأ إلى المصب العام ألنھ المصب العام عبارة عن ملوث بیئیاً وھو
غسل للمبزل وھذا المبزل ھو عبارة عن مبیدات ومعادن ثقیلة وعناصر ثقیلة وغیرھا لذلك ال ینصح بذلك، ألنھ سوف یكون تراكم داخل جسم

.السمكة وبالتالي ینعكس على المستھلك الذي نفكر فیھ جانبین

الجانب االول: ھذه الشریحة یجب أن نوجد لھا طریقة للدعم أما التعویض فأغلبھم ال یشملھم ألنھ أغلب ھذه األقفاص غیر مجازة رسمیاً أو غیر
مطابقة للمواصفات، وسیلة الدعم المجلس الموقر ھذا مقترح ولكن المجلس ھو صاحب القرار ھذا جانب ألنھ حرصنا على دیمومة األنتاج

.السمكي ألنھ لدینا أزمة في الثروة الحیوانیة لدینا أسعار اللحوم مرتفعة فلنحافظ على الثروة السمكیة

الجانب األخر: نذھب بالخیارات االخرى التربیة المغلقة فلتكون ھي البدیل، نحتاج إلى خبرات وكیف وطنا األقفاص العائمة أیضاً ھذه التربیة
المغلقة نسعى إلى نوصلھا إلى االنتاج الكمي حتى تكون بدیل عن األحتیاج او كثافة ھذه األقفاص في مجرى النھر بالتأكید المحددات یعاد النظر

فیھا ھذا ما أردت قولھ، وأرید أن أقول شيء أخر ھذه الحالة أثبتت أنھ ھنالك قدرات وطنیة ھنالك أستجابة من جمیع الوزارات وحتى أیضاً تمت
أستضافتنا من قبل السید وزیر الصحة والسادة الوكالء الموجودین والمستشارین في المجلس الوزاري لألمن الوطني برئاسة السید رئیس

الوزراء یوم (4/11) وأطلعناھم على أخر المستجدات ورؤیتنا للمعالجة في ھذه الحالة أتمنى أن نركز على الحلول ونتجاوز أصل المشكلة،
أصل المشكلة كما تفضل السادة الوزراء السید وكیل وزیر البیئة، أصل المشكلة ھي بیئیة وتلوث حدث التلوث معروف ،وخاصة نھر الفرات لو
نجري مقارنة لماذا في الطارمیة حدثت الحالة أقل مما ھو موجود طبیعة المنطقة الموجودة في المسیب تختلف وكذلك نھر الفرات بطبیعتھ یجلب

.ملوثات من سوریا ألنھ البزل یبدأ من سوریا فیأتي  نھر الفرات أكثر تلوثاً واقل إیرادات مائیة مارة بنھر دجلة ھذا ما أردت قولھ
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

موضوع التعویض ھذا من أختصاص اللجان الوزاریة وأیضاً من أختصاص مجلس النواب، أعتقد نترك الرأي إلى اختصاص المجالس األخرى
.مجلس النواب ومجلس الوزراء بخصوص التعویض عن ھذا الضرر الكبیر ھذا لیس من أختصاص جھة فنیة أن نعوض أو ال نعوض ھذا أوالً

ثانیاً: موضوع التلوث الحاصل في نھر الفرات بدأً من أعالي المصب ومروراً بالمحافظات العزیزة وھذا المرض مثلما ذكر السید الوكیل األستاذ
(جاسم) إنھ أیضاً أصاب نھر دجلة وبالتالي في منطقة الطارمیة ودیالى والتاجي، البحث عن أسبابھ شيء مھم بالنسبة إلى الرأي العام وبالنسبة

.إلى مربي األسماك سواء كانوا في بابل أو في بقیة المحافظات، أیضاً إذا عرفنا األسباب أكید سوف تكون المعالجات أسھل

-:(السید رعد حمزه الجبوري (رئیس مجلس محافظة بابل –

بأسم أبناء محافظة بابل وحكومتنا المحلیة نتقدم بالشكر الجزیل إلى ھیأة رئاسة مجلس النواب وإلى األخوة واألخوات أعضاء مجلس النواب
لدعوتھم لمناقشة ھذه الكارثة التي حلت في محافظة بابل، كذلك شكر موصول إلى السید رئیس الوزراء واإلخوة الوزراء الذین حضروا میدانیاً،

حقیقة ھذه الظاھرة ألول مرة تحدث عندما تكون ھنالك أزمة في محافظة نالحظ حضور وزاري متمیز وأتصال مستمر من قبل السید رئیس
الوزراء وحضور السید وزیر الزراعة لمرتین والسید وزیر الصحة حضر وكان حقیقةً لھ دور كبیر والسید وزیر الموارد المائیة دور كبیر

ً ووزارة النفط لھا من خالل أتصاالتھ وارسالھ المدارء العامیین أیضاً لھ دور كبیر وكذلك الشكر موصول إلى السید وزیر البلدیات الشكر ایضا
إلى كل أعضاء محافظة بابل وخصوصاً السید النائب الدكتور (سالم) والشكر موصول إلى وزارة الداخلیة والدور الكبیر الذي قامت بھ، لدي
مالحظة مھمة وأتمنى على السید وزیر الزراعة أن یأخذھا بنظر األعتبار إنھ عندما ظھرت الحالة االولى یوم (5/10) كان المفروض على
دائرة البیطرة أن تذھب باتجاه الحلول إلى المحافظات خصوصاً محافظة بابل، بأعتبار محافظة بابل ھي المحافظة األولى لیس على مستوى

العراق فقط، أنا لدي معلومات إنھ محافظة بابل أكبر محافظة على مستوى الشرق األوسط بأنتاج االسماك وھي السبب الرئیسي بأن یكون البلد
مكتفي بلحوم األسماك، كان المفروض على دوائر البیطرة والدوائر األخرى ان تذھب بأتجاه كیفیة الحد من ھذه الظاھرة، بدأت اإلصابة لدینا في

بابل یوم 28/10 بنفس الیوم أنتقلنا أنا والسید النائب الدكتور سالم  إلى الموقع وفي الیوم التالي عقدت في مدیریة الشرطة أجتماع لكل الدوائر
الخدمیة في محافظة بابل وحقیقةً كان ھنالك تعاون من أبناء المحافظة وفي الیوم التالي حضر معالي السید وزیر الزراعة وكان جھده مشكور
وواضح  وحضور معالي السید وزیر الصحة ووزیر الزراعة وممثلي الوزارات المعنیة التي تكلمنا عنھا، الحقیقة ساورتنا كحكومة محلیة إنھ

العمل غیر طبیعي وربما یكون نوع من انواع األرھاب لضرب األقتصاد الوطني العراقي والزالت ھذه الشكوك لدینا، إال إننا لحد ھذه اللحظة لم
نحصل على الدلیل القاطع في ھذه الموضوع وننتظر التحالیل التي رفعھا السید وزیر الصحة واللجنة الصحیة المعنیة إلى المختبرات الدولیة

وأیضاً جامعة بابل وجامعة الكوفة كان لھم حضور في التحلیل، حقیقة أخواني أنا أحب أن أنبھ المجلس الموقر إلى حالة مھمة أن ھذا الظھور
للمرض والذي بدأ یظھر في أكثر من منطقة وفي مناطق متباعدة ربما ھنالك نوع من أنواع المبیدات التي تمنع األوكسجین علینا أن ندرس

الحالة ألننا حقیقة في خطر حقیقي الثروة السمكیة والمواطنین العاملین في ھذا القطاع في خطر حقیقي علینا أن نتدارس األوضاع بشكل جدي
وأتمنى أن تستمر اللجنة العلیا برئاسة معالي السید وزیر الصحة وما الحظناه من جدیة ومتابعة على مدار الساعة لھذا الرجل أتمنى أن تستمر
بأعمالھا حتى نصل إلى الحقیقة رؤیتنا كحكومة محلیة یجب دراسة موضوع تعویض المزارعین ویجب أن تقوم الدولة بتنظیم التربیة وتشجیھ

التربیة المغلقة، أخوان مھم جداً أن نتجھ بسبب أزمة المیاه إلى النظام المغلق ویجب أن یكون ھنالك دور للدولة في دعم ھذا النظام، أنتاج الثروة
السمكیة وفر لنا عملة صعبة للبلد والحمد � االموال التي یستخدمھا الفالحین والمزارعین أنتجت مشاریع أخرى ووفرت لنا الكثیر من فرص

العمل، لماذا كانت المشكلة بھذا الحجم الكبیر أنا أطلب من المجلس الموقر دراسة شیئین  واطلب وبشدة وباسم كل الحكومات المحلیة یجب
دراسة ھذین المقترحین، مثلما یعرف السیدات والسادة النواب إنھ منذ الحقبة الملكیة وكل الحقب الجمھوریة كانت ھنالك صالحیات لرؤوساء
الوحدات اإلداریة المحافظین والقائمقامین ومدراء النواحي ومدراء الري في العراق منذ الحقبة الملكیة إلى عام 2003 كان ھنالك صالحیة

قاضي جنح لھؤالء الموظفین في الدولة، عندما یحدث التجاوز وال یجود من یردع بشكل مباشر ویقوم بشكل مباشر مؤكد تكثر األزمة وتتفاقم
التجاوزات، التجاوزات كبیرة على نھر الفرات لو كانت ھذه الصالحیة موجودة عند رؤوساء  الوحدات اإلداریة كان ما وصلنا إلى ھذه الحالة،

الجمیع یعرف من السیدات والسادة النواب إن التجاوز لیس فقط في قطاع الموارد المائیة أیضاً في قطاع الزراعة وفي قطاع البلدیات نحتاج لھذا
التشریع، حقیقة ھذا الموضوع تم رفعھ في زمن (بریمر)، فنطلب من حضراتكم تشریع قانون یعید ھذه الصالحیة، حقیقةً أنا أتفاجئ إن لبعض
یتكلم عن الفصل بین السلطات ما ھو شرطي المرور مع أحترامنا الكبیر ألداء واجباتھ ھذا الشخص الذي یقف في الشارع، نحن لدینا صالحیة

.قاضي جنح لماذا ال نعطیھ لمدیر الناحیة، شرطي المرور یغرم في الشارع ال تتعارض ھذه العملیة مع الفصل بین السلطات

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

ً ال أرید أن أخذ من وقتك أنت رئیس مجلس محافظة منكوبة وفیھا مشكلة كبیرة وأكید المواطنین یطالبون وأكید سوف أعطیك الوقت، لكن رجا
أذھب على اصل المشكلة لدیكم معلومات جھدكم الذي كان موجود مدیریات الزراعة ودوائر البلدیة ودوائر الصحة ما الذي عملتموه انتم في

محافظة بابل قبل األزمة وبعد األزمة وخصوصاً أنت قریب جداً حتى أقرب من السادة الوزراء بالحضور على موقع الحادث، موضوع
الصالحیات انت موجود والحكومات المحلیة بأمكانھا أن ترفع ھذه المسائل، أعتقد الیوم المشكلة أن نذھب بشكل مباشر علیھا واإلجراءات التي
قامت بھا دائرة الصحة ودائرة بلدیة بابل مدیریة زراعة بابل المركز وقائمقام المركز وجانبك والسید المحافظ ما الذي فعلتموه حتى یكون لدینا

.إطالع بھذا الموضوع

-:(السید رعد حمزه الجبوري (رئیس مجلس محافظة بابل –
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منذ اللحظة االولى شكلنا خلیة برئاستي وكل الدوائر المعنیة وعندما جاء السادة الوزراء وجودوا عمل متكامل  امامھم وقدموا لنا بعض النصح،
وكل دوائرنا أشتركت بدون أستثناء دائرة الموارد المائیة ودائرة النفط ودائرة الزراعة ودائرة البیطرة والبیئة كان لھا دور كبیر حقیقة

وخصوصا في منطقة الفرات االوسط الجھد قمنا بتنظیمھ وكان حضورنا یومیاً بمعدل (14) ساعة في الیوم من أجل رفع الكمیة التي نفقت
وتقدر بین (15-20) ألف طن من األسماك وكانت في فترة النضج وكانت األوزان تتراوح بین (1,5-3) كیلوغرام للسمكة الواحدة الجھد الذي

قامت بھ المحافظة ھذا واجبھا وال احب التطرق لھ بأعتبار ھذا من واجبنا والسادة الوزراء عندما حضروا وجودا جھد متكامل وجھد یعمل السادة
الوزراء أضافوا لنا أمور دعمونا بأموال ودعموا دوائرھم وعدمونا وعززونا بآلیات وكانوا متواصلین معنا یومیاَ، الذي قمنا فیھ رفعنا األسماك
النافقة، حددنا من أنحدار األزمة إلى محافظات أسفل الفرات األوسط من خالل نصب مصدات بالستیكیة بالتعاون مع وزارة النفط، أیضاً حاولنا
أن ننتقل كمحافظة بابل مع اللجنة التي شكلھا معالي السید وزیر الصحة ووزیر الزراعة  إلى المحافظات االخرى وأنتقلنا فعال میدانیاً  ونصبنا
ھذه المصدات التي حالت دون أنجراف االسماك وتسببھا بأضرار في المحافظات األخرى، حقیقة نطلب كل الدعم من الحكومة المركزیة بأن

تقوم بدعم محافظة بابل من خالل تعویض المزارعین وكذلك من خالل قضیة الزراعة المغلقة ألننا المحافظة األولى في العراق تسببت أن یكتفي
.العراق من ھذه الثروة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

إذا أراد أحد من السادة الوزراء أن یذكر شيء والسادة الوكالء، لدینا جدول وقائمة بأسماء المداخالت، شكراً جزیال لمداخالت السادة الوزراء
والعرض السریع للقضایا التي تخص نفوق األسماك، المداخالت قائمة، ألن المداخالت قائمة أرجو من السادة النواب أن تكون قصیرة ومقتضبة
وعدم إعادة بعض المداخالت، المداخالت للسادة النواب عن محافظة بابل تكون لھم أكثر، سوف نستفید منھم ألن أغلبھم مواكبین للعمل، ھناك

اتصال حتى ساعة متأخرة من اللیل مع األستاذ (سالم) ومع األستاذ (علي) ومع السید الوزیر حتى وقت متأخر منذ اول لیلة حتى أیام قریبة
.یومین أو ثالثة كانوا متواجدین في المحل یعني سوف تستفیدون منھم

-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –

نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من شارك وساند محافظتنا الحبیبة في ھذه المحنة التي حلت بالمحافظة من الوزراء ووكالئھم، والسید رئیس مجلس
.المحافظة، وكل الجھات التنفیذیة التي شاركت بانتشال بابل من المحنة التي مرت بھا

بعد أن وصلت محافظة بابل لإلكتفاء الذاتي من تكاثر األسماك، وتحسن الوضع اإلقتصادي للثروة السمكیة، أصبحت المحافظة األولى في الشرق
األوسط لتسویق ھذه الثروة، حلت كارثة نفوق األسماك وبكمیات تقدر بآالف األطنان، والكل یعلم خالل (48) ساعة، الیوم السید رئیس المجلس

وضح، یوم 25/10 حلت الكارثة في محافظة بابل، وتزامنت مع الزیارة األربعینیة، تم نفوق آالف األسماك في جنوب محطة كھرباء المسیب
إلى جسر السدة، المقطع ال یتجاوز الستة كیلو كتر، وقد أبید بالكامل، الیوم الدكتور عالء یقول: تمت اإلزالة بالكامل، وال یوجد أي نفوق

.باألسماك حالیاً، حقیقة لم یبَق سمك في قضاء المسیب حتى یوجد

بالنسبة للسادة الوزراء، الدكتور صالح جزاه هللا ألف خیر، والدكتور عالء، الدكتور صالح جاءنا مرتین إلى بابل، والدكتور عالء مواكب لنا،
والسید وزیر الموارد المائیة والوكالء لم یدخروا جھداً إلنتشال بابل من الكارثة، ھذا دلیل واضح على أنھ عمل تخریبي، ووجھ جدید من أوجھ

اإلرھاب، لكي یبقى العراق مستورداً ال مصدراً، فضالً عن فقدان آالف العاملین وظائفھم في ھذا القطاع، ال بد من اإلشارة إلى قیام وزارة
الزراعة بأخذ عینات من الماء واألسماك التي نُفقت بعد مرور سبعة أیام، بعد وصول إطالقات الماء الجدیدة، الیوم السید وزیر الموارد المائیة

قام بزیادة اإلطالقات المائیة، وزیر الزراعة دكتور صالح لم یعلم بالكارثة إال بعد مرور أربعة أیام، نحن اتصلنا بھ، والسید نائب رئیس المجلس،
والسید رئیس مجلس المحافظة، بعد اإلتصال بالدكتور صالح في الیوم الثاني كان عندنا، وبعد وصول دكتور عالء ودكتور صالح للمنطقة التي
حلت بھا الكارثة تم أخذ النماذج بعد خمسة أیام من حصول الكارثة، أي بعد وصول إطالقات الماء من محافظة األنبار، فغداً عندما یقول أحدھم

تعفن الخیاشم، الكل یعلم ال توجد أجھزة فحص ُسمیَّة في مختبراتنا، فإذا كان إلتھاب غالصم األسماك أو تعفن الخیاشیم، فلماذا حصل في ھذا
.المقطع تحدیداً؟ جنوب محطة الطاقة الكھربائیة في المسیب، أما شمال المحطة الكھربائیة فال توجد أیة إصابة إلى ھذه اللحظة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.ھذا یسجلھ اإلخوة السادة الوزراء

-:النائب منى قاسم باقر الغرابي –

ال یخفى علیكم وعلى السادة النواب إن الثروة السمكیة من الثروات المھمة للبلد، وتعد مورداً إقتصادیاً مھماً، وقبل أیام من إعالن إكتفاء العراق
من الثروة السمكیة، بعد إسبوع حصلت ھذه الكارثة البیئیة، أنا ال أدري حقیقة أسجل موقفاً أم عتباً على السادة الوزراء، عندما یقولون، نحن
بالنسبة لنا الیوم في جلسة مجلس النواب، والشعب العراقي كلھ ینتظر، ینتظر ما ھو سبب ھذه الكارثة البیئیة التي حصلت، فعندما یذكرون

.أسباب تزاحم األسماك داخل األحواض، وهللا ال أدري، أنا غیر مختصة بھذا الموضوع، لكن أسأل المختصین ھم الذین یجیبون، ھذه مسألة

المسألة الثانیة: توجد محطة كھربائیة قریبة من حوض األسماك، وھذه في بابل، فلماذا تعمم على المحافظات الباقیة، الیوم كانت ھذه األسباب في
.السنوات السابقة، فنحن إلى اآلن كم مضى على وجود الثروة السمكیة، لم تسجل ھكذا حالة

المسألة الثالثة: أنا أرید من السادة الوزراء والموجودین والفریق المختص بأن یقنعني ویقنع مجلس النواب ویقنع الشعب العراقي بأننا ھل نستطیع
.أن نأكل السمك؟ أم ال؟ فھل یوجد أحد واعیاً لھذا الموضوع؟ أم ال؟ ألنھ نھائیاً ال یوجد أیة رسالة إطمئنان لدى الناس لھذا الموضوع
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المسألة األخرى: أنا أستغرب بأنھ لماذا لم تشترك القوات األمنیة في ھذا الموضوع؟ أین األمن الوطني؟ أین اإلستخبارات حتى تقول لنا؟ ألنھ
.لدینا معلومات مؤكدة بأن ھذه الجریمة بفعل فاعل

فالطلب من السادة الوزراء، ما ھو السبب الحقیقي لھذه الكارثة؟ ومن یقف وراء ھذه الجھة؟ ألننا على یقین بأن ھذه القضیة ھي بفعل فاعل، نحن
.نرید جواباً واضحاً ومقنعاً وصریحاً من مجلس النواب للشعب العراقي بشكل عام

ثم ما ھي التأثیرات المترتبة على ھذه الكارثة البیئیة؟ وھل لدیھا تأثیرات على المیاه التي حصلت فیھا؟ وھل لدیھا تأثیرات على اصطیاد
األسماك؟ وھل لھا تأثیرات على تربیة األسماك؟ نرید أن نعرف ھذا من الفریق المختص بشكل واضح وصریح، وما ھي اإلجراءات المتخذة من
قبلھم؟ فأبو البیئة مثالً یقول أنا عقمت األحواض، ورفعت األسماك المیتة، فھذا األمر یجب فعلھ، لكن أعطني الحلول، ھل تؤثر ھذه المواد السامة

.بعد ذلك على األسماك وعلى الذي یتناولھا؟ فنرید جواباً واضحاً وصریحاً أمام مجلس النواب وأمام الشعب العراقي

-:النائب مھدي تقي إسماعیل –

.نرحب باإلخوة وزیر الموارد المائیة، ووزیر الصحة، ووزیر الزراعة، والوفد المرافق لھم

حقیقة تأكیداً على كالم األخت، ھذا األمر لیس شیئاً عفویاً، ھذا الموضوع بفعل فاعل، فعلیھ إن لم یـتأكد من تحقیق ھذه اإلجراءات فسینفذ في
مناطق أخرى لیس في بابل، فھذا فعل فاعل، عندما أعلن اإلكتفاء الذاتي بالثروة السمكیة في العراق، بحیث باشروا بتفعیل ھذا الفعل، فیكون
.تفعیل في مناطق في مناطق أخرى، فعلى اإلخوة الوزراء أن یضعوا خطة طارئة لھذا الموضوع، ألنھ سینتقل إلى مناطق أخرى، ھذا اوالً

ثانیاً: یوجد موضوع نرید أن نتأكد منھ، بما أن اإلخوة الوزراء المعنیین موجودون، في محافظة صالح الدین لدینا في صحة صالح الدین
.موضوع تأخیر الرواتب، وسببھ مدیر عام صحة صالح الدین، ھذا الموضوع مھم جداً سیادة الرئیس

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.ال بأس، لكن الوزیر إن شاء هللا موجود، وبعد أن تنتھي الجلسة تستطیع أن تتحدث معھ، فلتكن في موضوع أسماك محافظة بابل

-:النائب مھدي تقي إسماعیل –

مالحظة أخرى لألخ وزیر الزراعة، یوجد موضوع، نحن ال نرید أن نتطرق، أنتم تقولون موضوع السمك، لكن یوجد غبن في زراعة صالح
.الدین، ال نرید أن نتدخل، لكن نأخذ من وقتكم دقیقة واحدة، مھم جداً

 

 

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

أنت لماذا دقیقة، وتحرج نفسك، ولدیك موضوع مھم؟ معالي وزیر الزراعة والصحة موجود ، موضوع یخص محافظتك، ستراه اآلن، وقدم لھ
.طلباً رسمیاً، إذا تحب أن تكتب طلباً رسمیاً واعطھ لھ، لكن فلنكن في المداخلة، ھل لدیك على نفوق أسماك بابل

-:النائب مھدي تقي إسماعیل –

سیادة الرئیس، نحن نرید من جنابك أن یتدخل في ھذا الموضوع، اإلخوة األعضاء موجودون ویتدخلون في ھذا الموضوع، لیس فقط ھذه
.القضیة، قضیة الوزراء الجدد التي حصلت، بأن تكون أبوابھم مفتوحة لكل النواب

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.نتكلم في ھذا الموضوع فیما بعد، اآلن لنكن في موضوع األسماك

إخواني، الرجاء التقید بموضوع أسماك بابل، وأي شيء آخر تحتاجونھ، معالي السادة الوزراء موجودون وحاضرون أمامكم، وھواتفھم ومدراء
.مكاتبھم والسادة الوكالء والمدراء العامون أیضاً موجودون

-:النائبة بسمة محمد بسیم –

.أرحب بكافة الوزراء الجدد والوكالء، والسید رئیس مجلس محافظة بابل، وكل الضیوف الكرام

تأتي كارثة نفوق األسماك بعد أیام من إعالن الجھات الرسمیة بأن العراق وصل إلى اإلكتفاء الذاتي من الثروة السمكیة، وذلك بجھود مربي
األسماك العراقیین، وكأن حالة التسمم ھذه رسالة ورد على ھذا التصریح الرسمي، ھذا رأیي أنا كنائبة عن المجلس وعن محافظة نینوى، المراد
بھا أن یعاد العراق إلى إقتصاد ھش، وال یوجد لھ إقتصاد، ویعتمد فقط على اإلستیراد، فمربي األسماك في قضاء المسیب عملوا بھذه المھنة منذ

.1983، ولم تمر علیھم أیام عصیبة مثل ھذه الخسارة الكبیرة، لذلك أنا كنائبة أطالب طبعاً بتعویض مربي األسماك
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السؤال إلى السادة الوزراء: ما ھي كمیة األسماك التي نفقت إلى ھذا الیوم؟ وھل تمت السیطرة على ھذه الحالة أم ال؟

السؤال اآلخر: إذا كان كما قیل من خالل إدالئكم بالمعلومات التي وصلتكم، أن من ضمن أسباب نفوق األسماك ھو إزدحام األقفاص، ونقص
األوكسجین، أتساءل: أین كانت وزارة الزراعة من ھذا الموضوع؟ لماذا لم تراقب األقفاص؟ ولم تصدر تعلیمات ألصحاب ھذه األقفاص؟ لكي ال

.یحصل الذي حصل

السؤال اآلخر: ما ھي اإلجراءات التي اتخذتھا وزارة الزراعة لمنع تفشي ھذه الكارثة إلى المحافظات األخرى؟ وما مدى خطورة نفوق األسماك
على تلوث میاه نھر الفرات؟ وانعكاساتھا على صحة المواطنین؟

-:(النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري (نقطة نظام –

.المادة (38)/ثانیاً، أعتقد بدایةً، نرحب بمعالي السادة الوزراء، والسادة الوكالء، والمدراء العامین، والسید الشیخ رعد، حیاكم هللا

نحن الیوم، قضیة نفوق األسماك ھي قضیة اقتصاد بلد، وتھم البلد، الیوم نحن نقول: الذي حصل حصل، القضیة لیست قضیة محافظة بابل، الیوم
أنا أتحدث لك عن محافظة دیالى وأیسر نھر دجلة، أول ما بدأت اإلصابة ھي في أیسر محافظة دیالى في أیسر نھر دجلة قبل أن تقع الكارثة في

محافظة بابل، أعتقد دیالى على مصدر المیاه، وبالتالي فنحن لدینا في تربیة األسماك حسب المعلومات الواردة لدینا توجد مدة انتقالیة ما بین
الصیف والشتاء، ھذه تحدث فیھا أحیاناً بصراحة ھالكات بسبب بعض األمراض، وھذا المرض موجود، لكن ما حصل في ھذا الموسم بالذات،
ھذه بصراحة كارثة حقیقیة لتدمیر إقتصاد البلد، باعتبار الیوم نحن بدأنا عولنا ونقول یا أ� إكتفاء ذاتي، قبلھا كانت الثروة الحیوانیة والدواجن،

:أیضاً تعرضت لھذه الكارثة، ومن ثم الیوم الثروة السمكیة، نحن من خالل جنابكم، والسادة الوزراء موجودون نطالب بصراحة

أوالً: یجب أن تكون ھناك مختبرات دقیقة في العراق، نحن ال یمكن أن نذھب إلى الخارج (لتجییك) األمراض، وھذه بصراحة نحن نشعر بأنھا
قضیة معیبة علینا، زیادة تخصیصات، المفروض أن نضعھا من ضمن األولویات، ولدینا موازنة على األبواب، ھذا بالدرجة األولى، فأنا عندما

.أتحدث نأخذ أسماكاً ونذھب بھا إلى الخارج لفحصھا، أعتقد ھذا موضوع بصراحة فیھ جنبة نتوقف عندھا

القضیة الثانیة: الوقایة، الیوم وزارة الزراعة، والسید معالي الوزیر جھودھم مشكورة، نحن ال نشكرھم، ھذا واجبھم بالدرجة األولى، لكن كلمة
الحق تقال باعتبار الوزراء الیوم أدوا الذي علیھم، خرجوا وزاروا وحضروا میدانیاً، ونحن بصراحة على تواصل معھم، مع السید وزیر

الزراعة أعتقد كان إتصاالً والشیخ سالم، الیوم قضیة البلد ھدر الملیارات من الثروة السمكیة، ھذه المفروض أن نتوقف عندھا، نطالب من خالل
جنابكم بتعویض كل المتضررین، ھذا بالدرجة األولى، وأن تكون ھناك وقایة، وكذلك وضع خطة استراتیجیة، حتى ال نضع اللوم، الیوم وزارة
الزراعة المفروض علیھا، نحن ال نحمل ھذه الوزارة، باعتبار كانت وزارة سابقة، واسادة الوزراء تواً بدأوا، أیضاً ال نرید أن نحملھم أكثر من

.طاقتھم، لكن الذي نقولھ: الیوم یجب أن تكون ھناك خطة لمعالجة ھذه األمور في المستقبل

نقطة النظام، المادة (38)/ثانیاً، باعتبار ھنا توجد أمور خطیرة في محافظة دیالى، والسیول التي تعرضت لھا المحافظة، والتي أتت من الحدود
اإلیرانیة، ھذا أمر مھم، الیوم وزیر الموارد المائیة موجود، ونحن نستثمر وجوده، الموازنة من المحتمل أن نناقشھا أو نعیدھا إلى الحكومة، نحن

نخصص مبالغ، تقریباً لدینا بحیرات وسدود في مندلي وقزانیة، وھي تحتاج إلى تخصیصات في إزالة الترسبات، وثانیاً: لدینا خطط مدروسة
.لوضع سد في ناحیة قزانیة بالتوافق مع الدول المجاورة، الیوم السید وزیر الموارد المائیة موجود، ونحن نرید كتاباً رسمیاً بزیادة التخصیصات

.وبصراحة وزارة الموارد، وبالخصوص الموارد المائیة والسید علي راضي كان لھ دور في قضیة السیول التي حصلت في محافظة دیالى

-:النائب منصور مرعید عطیة –

نرحب بالسادة الوزراء والوكالء المحترمین والسید رئیس مجلس المحافظة، لبیان حقیقة ما یجري من نفوق، كمیات كبیرة من األسماك في
مناطق مختلفة، أو مقطع محدد من محافظة بابل، وكلنا نعلم أن الثروة السمكیة مصدر غذائي أساسي للمواطنین، ومصدر رزق آلالف الناس،

.ذكر السید وكیل الزراعة المحترم بأن الذي حصل حصل، وكأنما الموضوع، ھؤالء الناس الذین خسروا ال یعني شیئاً لجنابھ

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.قصده بأن الذي حدث حدث، نحن نبحث عن معالجات، لیس قصده شیئاً آخر

-:النائب منصور مرعید عطیة –

السؤال ھنا: اإلجازات الممنوحة من (5-10)، وتضاعفت إلى (200)، إذن الجھات الرقابیة أین دورھا؟ بحیث أنھ زادت كمیة األسماك       
في ھذا المقطع، وزادت كمیة األعالف، وبالنتیجة األمونیا التي طرحت وسببت التلوث المائي، فما ھو دور وزارة الزراعة في ھذا المجال؟ أو

.الجھات الرقابیة األخرى؟ ھنا عالمة إستفھام

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.یجب أن تكون لدیھا إنذارات لمربي األسماك، وإرشادات ونصائح في ھذا الموضوع

-:النائب منصور مرعید عطیة –
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.من المخول أن یربي ھنا؟ ومن ھو غیر المخول؟ بالنتیجة إنعكست على الناس الذین لدیھم تراخیص في ھذا المجال، ھذه نقطة

ذكر السید وكیل وزیر البیئة بأن األقفاص التي تقع جنوب المحطة الحراریة، طبعاً من المعروف أن المحطات الحراریة تطرح میاهً حارة،
فبالنتیجة ھذه تسبب قلة األوكسجین الموجود في الماء، ھل أن منح التراخیص في ھذه المنطقة ھو غیر مدروس؟ ھذا سؤال یطرح نفسھ للجھات

.المسؤولة في ھذا الموضوع

ذكر السید الوكیل بأن التلوث مائي في عموم نھر الفرات، نعم یوجد تلوث مائي، لكن ما معنى أن الحالة حصلت في ھذا المقطع الذي ھو خمسة
.كیلو متر؟ بمعنى أنھ توجد أسباب أخرى

حقیقة نطلب الكشف عن أسماء المسؤولین في وزارة الصحة والبیئة، الموجودین في المحافظة، الذین یمتلكون أقفاصاً وأحواضاً لتربیة األسماك،
ونسأل ھل تضررت أقفاصھم، أو األسماك الموجودة؟ أم ال ؟

-:النائب سالم طحمیر علي الطفیلي –

سؤالي األول للسید وزیر الزراعة: ما ھي آخر إجراءات وزارتكم للحد من انتشار المرض؟ وما ھي نتائج المختبرات حول تشخیص المرض؟
وھل صحیح ما تم تداولھ حول إرسال بعض العینات إلى دولة األردن؟ وإذا كان الجواب بنعم، فھل یعقل أن ال تمتلك وزراة مختبرات تشخص
األمراض بالثروات الحیوانیة المھمة، وخصوصاً الثروة السمكیة؟ والمساحة التي تحدث بھا السید الوزیر واإلخوة الحضور ھي لیست خمسة

.كیلو متر أو ستة، الیوم المساحة أكثر من 40 كیلو متراً وصلت إلى ناحیة الكفل بحضور شعبة زراعة الكفل، ھذا من جانب

السؤال الثاني: إلى السید وزیر الصحة والبیئة، ما ھي إجراءات وزارتكم حول ھذا الموضوع؟ ولماذا لم یتم تشخیص المرض من قبل دائرة
.البیطرة للحد منھ؟ وھل صحیح ما یتم تداولھ حول أن ھذه الكارثة البیئیة ربما تكون مفتعلة؟ وإلى ھذه اللحظة لم یتم تشخیص المرض

الیوم بابل سلة العراق الزراعیة، فھي األولى في إنتاج الذرى والتین والتمر، وقبل أیام كانت األسماك، لذا ال بد من تعویض المتضررین،
وإعالن بابل عاصمة العراق الزراعیة، ومنحھا كل ما یتطلب اإلھتمام، وعلى ما ذُكر أطلب من مجلس النواب الموقر إتخاذ كافة التدابیر التي

.تضمن حمایة المنتوج المحلي، وتضمن دیمومة األمن الغذائي والمائي بما یضمن خلق بیئة مناسبة للمشاریع الزراعیة واإلستراتیجیة

من جانب ثاٍن، اإلصابة لم تتوقف إلى اآلن، إلى الیوم الساعة الثامنة صباحاً، وال توجد عالجات لحل ھذه المشكلة، إلى ھذا الیوم، إحترامي
.وتقدیري لكل اإلخوة الحضور، السادة الوزراء والوكالء، إلى ھذه الساعة ال یوجد أي عالج معین

-:النائب كاظم فنجان حسین الحمامي –

ربما من الصدفة أن یأتي إستیزار معالي السادة الوزراء مع تفاقم ھذه األزمة، ولكننا حقیقة نوجھ الیوم إلى األقسام والشعب التخصصیة المعنیة
بھذا الموضوع، سواًء كان قسم حمایة البیئة، قسم الوقایة الصحیة، أقسام الرعایة البیطریة، أقسام مكافحة التلوث زائداً المراكز الصحیة، حقیقة

ھذه المشكلة لم تقتصر على محافظة بابل، ھناك أزمة في دیالى، أزمة في واسط، أزمة كبیرة في الدیوانیة التي تجاھلھا اإلعالم، ال أدري لماذا؟
ولكن بصرف النظر عن التشخیصات الطارئة أو العفویة التي أطلقت من خالل اإلعالم، أو التي أدلى بھا السادة الوزراء، سواء كما یقال ھناك

نخر بكتیري في الغالصم، أو تلف األعالف، أو إنخفاض مستویات المیاه، أو التزاحم الحیوي على كمیات األوكسجین المذاب في الماء، أو
إرتفاع العمود الملحي، كل ھذه أسباب تؤدي إلى ما یمكن أن نختصرھا بكلمة واحدة، ھناك تلوث كبیر یا سادتي األفاضل في المسطحات المائیة
العراقیة، تلوث كبیر معنیة بھ جمیع الجھات المختصة في ھذا الجانب، المشكلة لیست في العراق، ربما معالي السادة الوزراء، أو السادة النواب

.ال یعلمون أنھا اآلن ظھرت في نھر النیل، فلذلك ھناك موجة وبائیة كبیرة في ھذا الموضوع

ما أرید أن أختصره، بأنھ أمامنا حزمة من اإلصالحات، حزمة من المعالجات، ولكن قبل اإلصالحات والمعالجات ھناك أولویات یفترض أن
تھرع الدولة، أو السادة النواب وكلھم جالسون ھنا، أن یصوتوا على ضرورة تعویض المتضررین، ھناك من باب إحتیاطي الطوارئ ونفقات

الطوارئ، ھناك في الدولة، في المیزانیة الماضیة والحالیة وفي كل میزانیة للدول ھناك إحتیاطي للطوارئ، یفترض أن نعوض ھؤالء، من غیر
.المعقول أن نقف متفرجین على ھذه الحالة التي تسببت بكارثة وخسارة مالیة كبیرة، ثروة سمكیة كبیرة أھدرت، فلذلك أنا أؤكد على ھذا الجانب

-:النائب منصور حسین مدور البعیجي –

سؤالي لإلخوة الضیوف: المفروض في بدایة األزمة أو اإلصابة أن تكون ھناك لجنة تشكل من قبل رئیس الوزراء وبسرعة، ألن اإلصابة
تنتشر، وخاصة في األحواض التي من المفروض أن تحاصر، وتُجعل مقبرة خاصة لألسماك أسوةً باإلصابات التي تحدث بالدواجن وتحاصر

فیھا المنطقة، والدلیل على إنتشار ھذا المرض ھو رمي األسماك المیتة في نھر الفرات الذي انتقل إألحواض األحواض الباقیة، فأنا أشاطر السید
رئیس المجلس بأن الذین یقولون ھذا المرض إرھابیاً، أنا أقول ال ھو بكتیري بسبب تلوث المیاه، ألنھ لو كان إرھابیاً لوصل إلى البحیرات

.الطینیة والتي عددھا (1100)، والتي إلى اآلن لم تحصل بھا أیة إصابة

ھذا المرض تتحملھ طبعاً وزارة الزراعة السابقة، ووزارة الموارد المائیة، ألنھ المفروض أن ھناك ضوابط لھذه األحواض، وھي مسافة كیلو،
اآلن كل حوض ال توجد مسافة (100) متر، (775) حوضاً لألسماك، والمفروض عدد كل حوض (500 – 800) سمكة، ویضعون فیھا ثالثة
آالف، فھذا الذي أنتج تلوثاً بالبیئة، المفروض أن تشكل لجنة من قبل مجلس النواب العراقي لمحاسبة المقصر، ألنھ توجد ضوابط في الدولة لمنح

ھذه اإلجازات، بمسافة كیلو، وبعمق (150) متراً داخل نھر الفرات، وھذا أدى إلى أزمة میاه بسبب شحة المیاه في الحلة والدیوانیة والسماوة،
.ألن ھذه أصبحت سدوداً ولیس أحواضاً، سدود داخل الفرات تمنع وصول المیاه إلى بقیة المحافظات
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-:النائبة میثاق إبراھیم فیصل الحامدي –

نالحظ أن األزمات في العراق متكررة، وكأنھا برنامج ممنھج ومخطط لھ، وآخره كان نفوق األسماك، لألسف في ھذه الحادثة فقدنا الكثیر من
الثروة السمكیة، وتضرر المزارعون، ذكر السید وزیر الزراعة أن قرب مزارع األسماك من محطات الكھرباء ھي مخالفة، والمخالفة الثانیة ھي

ً وجود بقعة صغیرة فیھا أكثر من مئتي مزرعة لألسماك، وكان المفروض أن تكون من (5 – 10) مزارع في ھذا المكان، ومن األسباب أیضا
.ھو عدم إلتزام المزارعین بتوصیة وزارة الصحة والبیئة كما ذكر السید وزیر الصحة

ً إذن ھناك مخالفات قانونیة واضحة وإھمال حكومي أیضاً واضح كما ذكر السید رئیس مجلس محافظة بابل، بأن ھذه الثروة تغطي تقریبا
إحتیاجات العراق من الثروة السمكیة، ولكن بسبب ھذا اإلھمال لم نحافظ على ھذه الثروة، ولم نحاسب المخالفین مما أدى إلى ھذه الخسارة، لذا
ً نحن نطالب كأعضاء مجلس النواب من وزارة الزراعة والجھات المعنیة المختصة بإعداد خطة محكمة لتعویض ھذه الثروة السمكیة، وأیضا

.المتضررین من المزارعین

-:النائبة منال حمید ھاشم الموسوي –

أتصور أن ھذه المشكلة ھي لیست ولیدة اآلن، لیست آنیة، وإنما امتدت لعشرات السنین، حتى قبل دخول اإلحتالل إلى بغداد، والمشاكل كثیرة
:ألسباب التلوث، لو تتبعنا نھر الفرات من بعد المنبع إلى المصب لوجدنا الكثیر من التلوثات التي ترمى في نھر الفرات، منھا

.أوالً: المیاه الثقیلة التي ال تعالج، والتي ترمى فوراً في نھر الفرات

.ثانیاً: النفایات على جانبي نھر الفرات، من مخلفات المصانع، ومن نفایات المنازل

ثالثاً: جثث الحیوانات التي ترمى في نھر الفرات، وأصحاب الشأن یقولون أن ھذه الجثث عندما تحلل من قبل البكتیریا تحتاج إلى أوكسجین،
.وتستنفذ كمیة كبیرة من ھذا األوكسجین، وھذا یسبب إختالالً في التوازن الطبیعي

كذلك ھناك صیادون غیر مھنیین، ال أقصد بالصیاد صاحب المھنة، وإنما الصیاد غیر الممتھن للمھنة، ھذا یحاول أن یصید صیداً جائراً، إما عن
.طریق المتفجرات، أو عن طریق المادة السمیة، أو عن طریق الصعقات الكھربائیة، مما یولد أیضاً إختالالً في التوازن البیئي

في النظام البائد السابق، كانت ھناك قوانین شرعت تشریعات قانونیة لحفظ الموارد المائیة، والمفروض علینا نحن كنواب أن نشرع قوانین تحفظ
الموارد المائیة، وكذلك یجب وضع عقوبات صارمة لكل من یحاول وضع النفایات في نھر الفرات، كذلك على وزارة البیئة، ووزارة الصحة أن

.تجري دورات تثقیفیة، لكي یتعرف المواطن العراقي على مدى أھمیة الماء لحیاة اإلنسان

-:النائب عبد عون عالوي طاھر العبادي –

حادثة وكارثة أسماك بابل ذكرتني بملوحة البصرة، نحن ال نعالج المشكلة إلى أن تقع، ملوحة البصرة كما ناقشھا السادة النواب في الجلسة
السابقة دقت أجراس البصرة منذ 2006 و 2007، وقد قد تكون قبل ذلك، وأنا كصحة البصرة بلغنا أكثر من مرة ولقاء، ولكن لم یوضع الحل
لھا، وبالنتیجة حصلت لدینا أكثر من (115) ألف حالة مرضیة بسبب الملوحة، الحمد � والشكر لم تكن لدینا ضحایا، لكن تمت معالجتھا بفضل

.وزارة الصحة

الذي أرید قولھ كما تفضل األخ معالي الوزیر، نفوق األسماك في السنوات السابقة أیضاً كان مسجالً، لكن بحاالت قلیلة، إلى أن وصلنا إلى ھذه
.الحالة باآلالف وھذه الخسائر

ثانیاً: الجھات المعنیة في بابل بالذات، والتي من (200) مزرعة، (15) فقط رسمیة ومجازة، الـ(185) مزرعة، ما ھو دورھم علیھا؟ ھل توجد
رقابة علیھا؟ یكفي شخصیاً كنائب عن البصرة، التلوث الذي جاء من المحافظات األخرى إضافة إلى الملوحة قد یكون جزء منھ، (200)

مزرعة، فضالت األسماك أین تذھب؟ األعالف الزائدة وفضالتھا التي ترمى لألسماك، ھل كان ھناك إشراف علیھا من قبل الجھات المعنیة؟ ال
بالتأكید، والدلیل بأن (1) مزرعة مجازة و (185) مزرعة غیر مجازة، الذي أعتقده نحن كمجلس نواب بأنھ ال توجد متابعة میدانیة من قبل
الدوائر المعنیة في المحافظات، وھذا ھو سبب خسارتنا، الظاھر وأرجو أن ال تفھم الكلمة خطأً بأننا نسینا المثل أو الحكمة (الوقایة خیر من

.العالج)، یفترض أن نأخذ اإلجراءات اإلحترازیة لمسألة نفوق األسماك، ألنھ مع األسف كما حصلت الملوحة في البصرة

إني أطالب بتعویض المتضررین من ھذه الظاھرة، وكذلك المتضررین بسبب الملوحة، وبالمقابل – أؤكد علیھا – سبب تقصیر الـ(185)، ینبغي
.أن تؤخذ اإلجراءات بحقھا

-:النائب عباس یابر عوید –

إن سبب نفوق األسماك ھو قلة مناسیب المیاه، واألوكسجین، وكثافة عدد األسماك، باإلضافة إلى تحدید المنطقة ما بعد المحطة، فتساؤلي لإلخوة:
المحطة تطرح مخلفات صناعیة، ھل تم أخذ نموذج من ھذه المخلفات الصناعیة لغرض تحدید المشكلة؟ وھل تم تحدید المقصر واتخاذ

اإلجراءات الالزمة باعتبار أن المرض قد ظھر یوم 5/10؟ بینما قامت الحملة تقریباً في 30/10 لغرض المعالجة، وأقترح على اإلخوة بأننا
نحتاج تشریع قانون لرمي منع المخلفات الصناعیة ومیاه المجاري في األنھار، إضافة إلى أنھ یجب أن تكون ھناك معالجة فوریة لمحاصرة

.الوباء، ومنع تداول األسماك بین المحافظات بیعاً وشراًء، ورش جمیع األقفاص بالمواد المعقمة

-:النائب عالیة انصیف جاسم العبیدي –
أل ً أ أل
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األمثلة تضرب وال تقاس، نحن الیوم لدینا نفوق أسماك ویومیاً تظھر لدینا مشكلة، مرة انفلونزا الطیور، ومرة جنون البقر، ومرة األدویة، ومرة
الروائح، لم ندع شیئاً لم یجرب في ھذا الشعب، وحتى السمك لم ینجو من الفساد الذي ھو سبب ھذه المشكلة، اإلجازات التي منحت دون مراعاة
الضوابط ھي أصل المشكلة، لذلك أدعو وزیر الزراعة، ووزیر الموارد المائیة إلى إعادة النظر بكل اإلجازات التي منحت في ھذا الموضوع،
وبعض النواب طالبوا بتعویض، ھل نحن نكافئ الفاسد؟ ھو لم یأخذ إجازة وفق الضوابط، ولم یطبق التعلیمات حسب الضوابط التي وضعتھا

الوزارة نتیجة فساد – أقولھا بكل صراحة – بعض الوزراء والمدراء العامین، ثم اآلن أنا أكافئھ وأعوضھ، على أي أساس أنا أعوض الفاسد،
وبعض زمالئي ینادون بتعویضھم، نتیجة أخذ إجازات من بعض الفاسدین في الوزارات بشكل غیر صحیح، لذلك أناشد من خالل سیادتكم إعادة
فلترة الدرجات الخاصة في كل من وزارة الزراعة والموارد، وأیضاً حتى وزارة الصحة، الحمد � أنا سمعت من السادة الوزراء یقولون، الحمد

� بأننا سیطرنا على مشكلة األسماك، الحمد � ماذا؟ أنت أین كنت؟ نحن نمشي بقدرة رب العالمین؟ أم أن هللا سبحانھ وتعالى مكننا بعقولنا أن
نحتاط إلى أي أمر؟ لماذا نحن أعطینا ھذه الضوابط؟ لماذا لم نطلق المیاه لھذه األسماك قبل أن تكون ھذه الخسارة اإلقتصادیة؟ لماذا لم نزود

األوكسجین؟ لماذا لم نعمل عمالً؟ ألسنا ننادي بالتكنوقراط؟ أین التكنوقراط خالل ھذه األزمة التي حصلت؟ ھذا أول اختبار حصل، أنا أعتبره
.مؤشر فشل إلدارة أول أزمة مررنا بھا

-:(النائب رامي جبار محمد (نقطة نظام –

عذراً دكتور عمار، لكن بالنسبة أنا أرى أنھ االخطاء التي تحصل في ھذا البلد ھي اخطاء استراتیجیة، نقطة النظام لیس فقط الوزراء ھؤالء
المعنیین، اإلستراتیجیة وسوء اإلدارة اعتقد ھو شيء تراكمي، ما حدث في نفوق االسماك شيء تراكمي حتى للوزراء السابقین أو وكالئھم أو
الكل، لماذا ننظر لألمور من آخر فقرة أو آخر مفردة، جمیع الوزراء والكابینات الوزاریة والوزارات المعنیة السابقة ھم معنیین أصالً وأتمنى

.كان المفروض ھم أیضاً یتمنى حضورھم أو مخاطبتھم كونھم خرجوا بامتیازات وزارة وترك ركام وحطام كامل في الوزارة

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

السید الرئیس، واضح من نقاشات البرلمان مع الوزراء المعنیین بخصوص أزمات أو كوارث ان السبب الرئیس ھو غیاب المتابعة واستشراف
االجراءات االستباقیة أو الوقائیة، یعني المعلومات تقول بدأت الظاھرة یوم 8/10/2018 في مناطق محافظة دیالى وكذلك في التاجي

والطارمیة، طیب لماذا لم نتخذ اجراءات وقائیة ونحن نتوقع في بابل یوجد اكتظاظ وأوسع مساحة من األقفاص وقالوا واحدة من األسباب مثالً
اإلطالقات المائیة، اإلطالقات المائیة تُحسن كثیراً من االوضاع او تسھم في معالجة األزمة، نفس التقریر یذكر أنھ بعد ان تم زیادة االطالقات

قلَّت أو ھذه الزیادة في االطالقات ساھمت في منع اإلصابات أو تقلیلھا، نحن یوم 8/10 والكارثة في بابل حدثت یوم 29/10، یعني لو اجراءات
بسیطة، زیادة اطالقات مائیة، رش االقفاص بالمواد المعقمة وفعالیات اعالمیة من قبل الوزارات المعنیة في اإلعالم، كان قللنا كثیر من

األضرار والكارثة، إجراءات بسیطة یعني ال یحتاج لھا ھذه التكنوقراط وال یحتاج لھا المعیة في التفكیر وفي الذھنیة، أنما یحتاج لھا ُحرقة قلب
.وحرص ومتابعة میدانیة، ھذه النقطة األولى

النقطة الثانیة، یعني انشاء األقفاص نحن دائماً تقع المشكلة أو األزمة إال نفكر، إنشاء األقفاص المفروض توجد شروط سالمة وأمان، مثل
المسافة بین قفص وأخر، الكمیة المسموح فیھا داخل القفص، ھذه الجھات المعنیة لماذا ال تراقب، لماذا تمنح اإلجازة أن لم تستكمل شرائط

السالمة واألمان، ثم بعد إذن نحتاج الى رقابة یعني لیس فقط قبل إنشاء المشروع  یجب أنا أتأكد أنا من استكمالھ للشرائط بل مراقبة مستمرة
حتى نالحظ ھل توجد رعایة ومراعاة للشروط الصحیة، مثالً التنظیف من الفضالت ومن غیره، االكتظاظ ھذا الذي یذكروه المختصین أنھ سبب
رئیسي، اذاً سیدي الرئیس باختصار األزمة ھي أزمة متابعة وھذه أزمتنا في كل مفاصل الدولة، یعني ھذا مثل یؤكد أن األزمة ھي أزمة متابعة،

لذلك أنا أوجھ نصیحتي للوزراء الجدد أقول اذا أردتم أن تنجحوا ال تقتصر متابعاتكم من خلف المكاتب، كونوا میدانیین، تابعوا بأنفسكم، ال
تختصروا في قراءة المشكلة على تقاریر تُرسل لكم من مدراء عامین أو مسؤولین صغار، كونوا في وسط المیدان، أقرأوا المشكلة بأنفسكم

.وتابعوا الحلول بأنفسكم

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.حسن الظن كبیر بالسادة الوزراء

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.النصیحة ال تتنافى مع حسن الظن سیدي الرئیس

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.إن شاء هللا

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

نرحب باإلخوة الوزراء ونتمنى لھم النجاح والموفقیة في أداء مھماتھم وأعمالھم، نفوق األسماك لم نعرف ھل ھو مرض أم ھنالك عمل تخریبي
حدث ضد الثروة السمكیة؟ الى حد اآلن لم نقف على الحقیقة ونتمنى أن نقف على الحقیقة ألن قبلھا كان ھنالك نفوق للدواجن وكان ھنالك قبلھا

نفوق لألبقار ولم نصل الى نتائج، أنا الیوم قبل أن تحل كارثة في محافظة نینوى أحب أن أطرحھا لألخ وزیر الزراعة، وھي المناطق شبھ
المضمونة وھذه سلة خبز العراق، شبھ المضمونة لم یتم تزویدھا بالبذور أسوةً، الضمان عند أ� سبحانھ وتعالى، أتمنى أن یكون ھنالك تدخل

شخصي من السید وزیر الزراعة ألن العراق الیوم مقبل أنھ نحقق اإلكتفاء الذاتي أذا كان ھنالك تزوید بالبذور للفالحین في المناطق شبھ
.المضمونة، الیوم توجد مضمونة وشبھ مضمونة، الضمان عند هللا سبحانھ وتعالى
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.سیادة النائب إبقى في موضوع األسماك ومعالي السادة الوزراء الموجودین وأذا لدیك أي طلب أو أي شيء آخر تستطیع تأخذ رأیھم

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

.السید الرئیس ھذه أیضاً ثروة كذلك ھي مثل األسماك ثروة زراعة، اإلنتاج الزراعي كذلك ثروة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.تأخذ وقت أكثر من المداخلة، معالي الوزیر تأخذ وقت أكثر

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

.نحن نتمنى أنھ یتدخل وزیر الزراعة ألنھ موسم البذار اآلن اما اذا نتركھا أیضاً كذلك نأتي نناقشھا مرة ثانیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.بعد أن تنتھي الجلسة ھو موجود وتأخذ معھ النقاش والوقت الذي یعجبك

 

-:النائب علي یوسف عبد النبي شكري –

شكراً سیدي الرئیس وشكراً للسادة الوزراء والسادة الوكالء والمدراء العامین على ھذا التوضیح ولكن یبدو سیادة الرئیس وأنا ال أحمل أي من
السادة الوزراء المسؤولیة مطلقاً ألنھ إستالمھم ھو حصل من اسبوع تقریباً، ولكن كل ما ُطرح من النقاط الرئیسیة التي تم تسجیلھا، تبین أن
ھنالك خلل لدى وزارات الدولة، بدلیل سیادة الرئیس السید وكیل وزارة الصحة یقول جمیع دوائر القطاع العام ترمي نفایاتھا في األنھر، فإذا

القطاع العام یرمي النفایات في األنھار، القطاع الخاص أنا كیف أستطیع أن أحاسبھ؟ ھذا أوالً، للمعلومة فقط للسید الرئیس نحن في النجف صار
.ثالث سنوات میاه المجاري األحیاء الشمالیة ترمى في مصب نھر الفرات

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.وقرب محطة الماء

-:النائب علي یوسف عبد –

ال ھو بمأخذ الماء، ترمي في المأخذ، وھذه الشھر الماضي السید الوكیل في محافظة النجف (102) حالة سرطان في المثانة بشھر واحد ألنھ
.میاه المجاري في نھر الكوفة ھذا أوالً

ثانیاً السید الوكیل بیَّن أنھ قلت اإلطالقات المائیة واحدة من أسباب نفوق األسماك، أنا أقول قلت اإلطالقات المائیة كان في محافظة بابل فقط أو
على العراق جمیعھ، على نھري دجلة والفرات، فإذا سبب اإلطالقات المائیة ھو أدى إلى ھذه الھالكات، كان الھالكات تكون في باقي المحافظات

وال یتركز (15) الف طن في محافظة واحدة، الیوم سیادة الرئیس نحن نتحدث عن ثروة وطنیة، بحسبة بسیطة أنا والدكتور استاذ محمد نحن
خسارتنا اذا افترضنا (15) ألف طن وھي قطعاً أكثر في (3000) دینار ، (45) ملیار دینار خسارتنا، بعض اإلخوة یقولون ال نعوض، ال ھذه
ثروة وطنیة، أنا أحاسب الذي لم یتابع، الذي عمل األقفاص وال یملك إجازة، وبالتالي أنا أقول لدینا إشكالیة كبیرة، أنا لست طبیب سیادة الرئیس
ولكن سألت األطباء البیطریین، التعفن البكتیري یؤدي الى ھالك آالف األطنان في ساعات، الجمیع أجمع على أن الھالكات تبدأ بـ (50) سمكة،

(100)، (150) أما (15) ألف طن بساعات تُنفق، ھذه سیادة الرئیس من المختصین أنا غیر مختص، قالوا ھذا ال یمكن أن یحدث، سیادة
الرئیس المسؤولیة الكبیرة بعدم المراقبة ولھذا اآلن أطلب من إخواني السادة الوزراء أن یشكلون لجان دائمة للمراقبة، من اآلن یعني نحن نقول
یعني تمكنا من السیطرة على الھالكات، أذاً والھالكات التي حدثت، لو توجد مراقبة دقیقة ال أعتقد وصلنا الى ھذا الحد، وأطلب سیادة الرئیس

.اآلن من السادة الوزراء أتمنى علیھم أنھ یوم غد أو یوم األحد یشكلون لجان دائمة أرجوكم لمتابعة ھذه الحالة حتى ال تحدث كارثة أخرى

-:النائب عبود وحید عبود العیساوي –

ترحابنا الشدید بالسادة الوزراء والوفود المرافقة ونتمنى من هللا أن یوفقھم لمھامھم وخاصة الشعب العراقي یتطلع الى ھذه الجھود، الحقیقة
العرض الذي حدث یعني عن األسباب ھذا شيء آخر لكنھ موضوع المعالجة، أنا أعتقد الیوم نحن نعیش أزمة ضعف إجراءات الدولة وعدم

إحترام ھیبة الدولة، أنا رأیي على السادة الوزراء ومجلس الوزراء أن یعید النظر في موضوع االجراءات في متابعة المتجاوزین، متابعة
إجراءات مدیریة الثروة الحیوانیة في موضوع تعقیم األحواض، في موضوع كثافة األسماك، العمق بین قاع القفص وقاع النھر، موضوع

التزاحم وأنا ذھبت بنفسي شاھدت منطقة (المسیب) تزاحم األقفاص یجب أن توجد مسافات، ھذا الشيء یقودنا الى البحث على أن تكون إجراءات
الدولة والفقرة التي تحدث فیھا السید رئیس مجلس المحافظة ھو إعطاء صالحیات لرؤساء الوحدات اإلداریة، یعني العملیة عدم السیطرة على

ھذه التجاوزات في كل قطاع المیاه أو الزراعة أو تربیة األسماك، أنا رأیي كذلك على اإلخوان في الثروة الحیوانیة، مدیر
.الثروة الحیوانیة تفعیل جمعیات صید االسماك ومربي االسماك، تفعیلھا حتى تكون ھي حلقة وصل بین سلطات الدولة وبین المربین
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الشيء اآلخر تحدثوا اإلخوان عن التعویض والدعم، السید الوكیل القیسي تحدث عن الدعم، كنا نحتاج أن نعرف ما ھو الدعم الفكرة التي في
وزارة الزراعة وأنا بودي أن أذكر ألسید وزیر الزراعة عندما نتحدث عن التعویضات، یعني نحن الموسم الصیفي أنتھى وكان یتحدث عن

تعویضات مزارعي (الشلب والذرة وعباد الشمس) وانتھى الموسم وال شيء موجود، مع العلم مجلس الوزراء تعھد بأن ھنالك تعویض
.للمزارعین بما فیھم محافظة النجف أو الدیوانیة والمحافظات األخرى

سؤالي لإلخوة في المجموعة المختبریة ھل تم التعرف على إصابات ألحیاء مائیة أخرى غیر االسماك حتى ممكن أن یكون، والشيء اآلخر
موضوع الفضالت والصرف الصحي، ھذه أزمة بلد في الكامل یعني لدینا في الكوفة مثل ما تحدث األخ علي وأنھر أخرى ملیئة بالصرف

الصحي والفضالت الصناعیة وھذه تحتاج إلى وقفة من مجلس الوزراء واإلخوة الوزراء، أتمنى أنھ ھذه األمور تؤخذ بنظر االعتبار وأن نتجاوز
ھذه األزمة مع تأكیدنا على تعویض المتضررین وتكون مبادرة من مجلس الوزراء في دعمھم وتعویضھم وكذلك كما ذكرت على موضوع

.الفالحین

-:النائبة سناء محمد حمید –

.السید الرئیس إذا أمكن أن تعطیني فسحة من الوقت على اعتبار لدي إطالع كامل على األزمة

شكري الى السادة الوزراء، جمیعنا حصل لدینا شك قبل أن یحدث إجراء فحوصات، لكن عندما تحدثوا السادة الوزراء ومتابعتنا الى الدوائر
المختصة وأُجریت الفحوصات الطبیة، بالتالي ال بد بعد مسألة المبیدات ومسألة اإلرھاب ھذا جمیعھ یجب أن نرفعھ، نأتي نناقش أزمة نفوق
األسماك التي أدت الى ھدر للثروة الوطنیة، بعد ما أجریت الفحوصات من قبل الوزارات المعنیة، الصحة، العلوم والتكنلوجیا، المختبرات،

الزراعة، دوائر البیطرة بشكل كامل، تبینت أنھ ال یوجد مسبب خارجي الذي ھو المبیدات وتبینت أن ھنالك سوء إدارة، ال توجد ظروف مثالیة
للتربیة، ھذه األمور التي قد یكون المسبب الرئیسي ھو عدم وجود الرقابة من قبل مجلس محافظة بابل، لجان الزراعة، لجان الموارد المائیة،

وھذا أدى إلى ھذه الكارثة، نشاھد األسماك كانت تربى في األحواض الطینیة المفتوحة، لكن في السنوات األخیرة العشرة سنوات أصبحت ھنالك
األقفاص، ھذه المشاریع السید الرئیس افتقدت لألشراف البیطري، مشاریع االقفاص وتربیة األسماك، السبب أنھ الیوم من ھذه المشاریع البیطرة

أصابتھا الشیخوخة ألنھ ال یوجد ضخ دماء جدیدة، ھذه نقطة یجب أن نثبتھا سیدي الرئیس. عدم تعویض الدرجات التي تخرج من األطباء
البیطریین المتقاعدین بالتالي الیوم أصبحت المستشفیات البیطریة خالیة من الخبرات، وبالتالي األشراف أفتقد منھا، سبب المشكلة سوء إدارة،
المربین ال یلتزمون بالقواعد الصحیحة للتربیة، عدم وجود أشراف بیطري، وھذا سوء اإلدارة أدى إلى یعني كثرة فضالت األسماك أدت إلى

الماء وھذا كلھ أدى ألى أنھ ھنالك توجد فطریات انتھازیة، توجد بكتریا أدت ألى اإلصابة، التشریح بعد ما (PH) ارتفاع األمونیا، أدت إلى تغییر
أخذوا الحاالت النافقة وجدوا یوجد إحتقان توجد حاالت تسمم من األمونیا لیس تسمم حاالت جاءت توجد مبیدات، نشاھد االحواض الطینیة لو

یوجد اصابة األحواض الطینیة كان حدث فیھا نفس االصابة وھي نفس مصدر الماء ولكن لم تحصل لدینا حاالت أصابة في االحواض الطینیة،
نشاھد القفص یربى فیھ (800) لكن المربین یضعون (2000) وأكثر االصابة التي حدثت في ھذا الظرف ألنھ توجد زیارة فھم وضعوا أعداد

حتى یكون لدیھم نسبة أرباح، نأتي الى ھذه المنطقة بالذات (المسیب) نحن شاھدناھا في تحت الجسر یضیق النھر ألن على جانبین النھر ھم
یضعونھا یعني آخذین ثلثین النھر یستعملوھا أقفاص وازدحام، ھذا جمیعھ أدى ألى ھذه الكارثة بالتالي لم تكن ھنالك أجراءات وطوارئ سریعة

.لإلحاطة بالمسبب وبالتالي أدت إلى نشر اإلصابة

الیوم نحن سمعنا أنھ دائرة وزارة الصحة ال أعرف ھي یوجد لدینا تعاقد مع منظمة الصحة العالمیة، أُرسلت بعض العیّنات الى األردن لمختبرات
في االردن فنتمنى أن نسمع كذلك من السید وزیر الصحة، لكن اإلجراءات ھي عدم وجود رقابة حقیقیة من قبل مجلس محافظة بابل على نھر

الفرات وعلى ھذه الصنادیق الموجودة، یعني الدوائر المحلیة الزراعة، الموارد المائیة، لم تكن ھنالك رقابة على أصحاب المربین، نشاھد السید
الرئیس لدینا (348) مزرعة في بابل، (48) ُمجاز في ھذه المنطقة التي حصل فیھا و(300) غیر مجازة، ھذه عدم اإلجازة ھذه المفروض

ھؤالء یحاسبون ال یمكن أنا آتي في نھر أضع صنادیق وبالتالي أسبب ھذه الكارثة وھدر ھذه األموال مثل ما ذكرھا وحسبھا الدكتور علي
.الشكري

-:النائب فالح عبد الكریم راضي –

شكراً سیدي الرئیس، السادة معالي الوزراء، الوفد المرافق لھم، السید رئیس مجلس محافظة بابل الذي بدوره أخذ دور رئیس مجلس المحافظة
ودور المحافظ بشكل كامل، شكراً لھ وشكراً لكل من تابع وأكد على ھذا الموضوع، الموضوع أنا أعتقد ال یخلو من أیدي خفیة مطلقاً وأنا أُجزم
في ھذا الموضوع، ھنالك أیدي خفیة وراء ھذا الموضوع وأعتقد من فعل فاعل، أن شاء هللا األیام القادمة والفحوصات ھي التي سوف تُثبت ھذا

الموضوع ألنھ اإلخوان تحدثوا على كثیر من المواضیع منھا الكثافة، نحن أصبح لنا ما یقارب العشرة سنوات في محافظة بابل ھذه الكثافة
موجودة، ھذه األقفاص موجودة، أما من یتكلم عن متجاوزین أعتقد المتجاوز قفص أو قفصین، ھذه لیست مزارع، الذي یقال علیھم متجاوزین ھم

المزارع وھم مجموعة تؤلف من مئات األقفاص، یوجد موضوع الذي أثیر موضوع المحطة، أعتقد ھي المحطة موجودة اآلن في قضاء
المسیب، ھذه الكارثة امتدت من ناحیة الجرف نھایةً الى حدود السدة وأعتقد لوال الحیطة والحذر ولوال الوقفة المیدانیة من قبل الوزراء أعتقد

لكان أمتدت بعد أكثر للجنوب، لذلك أنا أقول ھذه خلفھا أیدي خفیة، أما موضوع جریان الماء أعتقد ھذا لیس لھ عالقة مطلقاً ألن ھذا الموضوع
أصبح لھ أكثر من (5) سنوات أو (4) سنوات، نحن ھذا موضوع المیاه، الموضوع أنا الذي أتمناه من اإلخوة الوزراء، وزیر الزراعة، وزیر

الصحة، وزیر الموارد المائیة، أنھ یأخذون الحیطة والحذر للمحافظات التي لم تصلھا ھذه الكارثة وأعتقد نحن الیوم كنواب لمحافظة بابل نطالب
بتعویض ھؤالء المزارعین الذي لیس لدیھ ال یملك غیر ھذه الثروة التي ھي مجموعة األسماك التي أنفق كل ما موجود من أموالھ على ھذه

فبالتالي أعتقد الیوم الحكومة ھي أب وراعي لجمیع العراقیین، أعتقد قلیل جداً قلیل أنھ نعوض ھؤالء وبالتالي ال بد وأن یعوضوا أصحاب الشلب
.وأصحاب الثروة الزراعیة

-:النائبة ھیفاء كاظم عباس األمین –

.مساء الخیر للجمیع ومرحب حضوركم السادة الضیوف
أ أل أل ً أ
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نتحدث عن كارثة بیئیة واقتصادیة وأمنیة ایضاً ألنھا تمس شعور المواطن باألمان واالستقرار على حیاتھ وعلى صحتھ وعلى استقراره، أعتقد
صار الحدیث كثیر عن أسباب ھذه الظاھرة واختلف المتحدثون عن أنھا قضیة مؤامرة أم ھي قضیة أسباب طبیعیة، بیئیة، تلوث، الى آخره؟

ولكن أنا أرى أن تختلف الوزرات في تصریحاتھا لإلعالم، ھذا مقلق للمواطن العراقي، أتمنى على الوزارات أن تتفق بأن تعطي الرؤیة
.والتحلیل الصحیح والمتفق

القضیة االساسیة ھي عدم االلتزام بالتعلیمات المعمول بھا والتشریعات والقوانین، لدینا قوانین، لدینا تشریعات، لكن أنت أجلب الذي یفعّل ھذه
القوانین ویلتزم بھذه القوانین ویحاسب عند الخلل واإلخالل بھذه التفاصیل، في دول العالم المتطورة األنسان عندما یطلب أن یعمل حتى وأن كان
منظف یطلبون منھ خبرة عمل وتعلم وسیفي حتى یستطیع یتعامل المنظف، یتعامل مع المواد الكیمیائیة وتأثیرھا على صحتھ وأن یخلط بین ھذه
المواد كیف تؤثر على البیئة المحیطة فیھ، فكیف ونحن واضعین القضیة مفتوحة على مصراعیھا بأعتبار القضیة متعلقة بالربح، بفوضى العمل،
إنعدام الضوابط، التساھل في تطبیق ھذه الضوابط ألنھ یوجد لدینا شركات ترید أن تنتج وبحاجة ان تستفید، أین رقابة الدولة على ھذه المشاریع؟

أعتقد العمل الرقابي، أنا أدعو الوزراء الى العمل المیداني، في الكوارث، أنا أعتبرھا ھذه كارثة، على الوزراء بخالیا األزمة أن یكون العمل
میداني لمدة (24) ساعة، یعني ثالث وجبات من العمل وال نتساھل بساعة من ھذا العمل، أدعو في حالة األزمات استنفار قوى الجیش

ومدیریات الدفاع المدني واستخدام جمیع آلیاتھم وأن تساھم حتى ثرواتھم البشریة الموجودة ، أن یكون لھذه الوزارات الصحة والبیئة والموارد
المائیة والزراعة أن تكون لھا مختبرات تحلیلیة دائمة ألنھ أنا أعتقد من المعیب على العراق أن یرسل التحالیل في مثل ھذه القضیة الى دول

.أخرى، أدعو الوزارات الى أن تطبق ضوابط منھا دفع الغرامات على

.مالحظة: اتمنى أن ادعى النائبة ھیفاء األمین ولیس النائب، أُرید أن أدعى بالنائبة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.لكن نسأل لغویاً اذا لیس النائب صح

-:النائبة ھیفاء كاظم عباس األمین –

.ال لغویاً أنا تراھن مع الجمیع، مقبولة، النائبة ھیفاء األمین وشكراً لك

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.أنا أبقى اقول النائب إلى أن یتبین العكس

-:النائب صادق مدلول حمد –

نرحب بالسادة الوزراء والسید رئیس مجلس المحافظة والسادة الوكالء والسادة المدراء العامین، طبعاً أنا ال أضیف شيء على ما قالوه إخواننا
السادة النواب فقط نحن مع األزمة التي حدثت، الثروة السمكیة في بابل تتمیز بكثیر من المواصفات وبدأت تنشط في الفترة االخیرة باعتبار
األقفاص في شط الحلة أخذت توسع واضح، منھا یوجد لدیھا إجازات رسمیة وقسم غیر رسمیة، الخلل طبعاً ھو موجود، یعني عدم الموافقة

وغلق ھذه التجاوزات ھي صالحیة رئیس الوحدة االداریة، صالحیة رئیس الوحدة االداریة ال یملك صالحیة قاضي ُجنح، سیادة الرئیس أنت
أیضاً كنت تعمل في ھذه وكذلك أنا عملت رئیس وحدة إداریة، ھذه ذھبت في الـ 2006 والـ 2007 آخر شيء كان عنده قاضي جنح فبالتالي

.بعد ال یستطیع برفع التجاوز إال وفق المادة (154) وھذه كذلك حددھا بقاضي تذھب یجب ھو یكون یعني شاھد في القضیة، صعبة جداً

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.الدائرة القانونیة للجھة المختصة

-:النائب صادق مدلول حمد –

فبالتالي ھذه كذلك مشكلة، الیوم اللوم یقع على عاتق الوزراء الجدد، لیس صحیحاً ھم مضى علیھم عشرة أیام، ممكن نحن نتحدث المشكلة التي
حدثت، ذنب ھؤالء األشخاص الموجودة اآلن سواء متجاوز أو غیر متجاوز، المفروض نحن كمجلس نواب الیوم عندما حضرنا ووضعنا في
جدول االعمال نخرج بقضیة تخدم الرأي العام بابل أو غیر بابل حتى المحافظات األخرى دیالى أو بصرة أو غیرھا، الیوم تشكل لجنة نطلب

تشكیل لجنة تقصي الحقائق وأنا طبعاً لدي مصادر بأنھ ھذا بفعل فاعل لیس وباء إطالقاً وھذه مشكلة خطیرة جداً وأعتقد أقفاص موجودة، طبعاً
ھذه بفعل فاعل وھذا طبعاً موضوع مدروس اقتصادیاً وحتى تأجیج الوضع الطائفي داخل شمال بابل وأنا طبعاً ھذا الكالم أنا ُملزم علیھ وبالتالي

نحن الیوم لیس فقط الوضع الوبائي نحن جمیعنا نعرف بأنھ الوباء ال ینتشر خالل (48) ساعة لھكذا قضیة خطیرة جداً، وھذه قضیة مدروسة
ومخطط لھا مسبقاً وبالتالي سوف تكون ھنالك قضایا أخطر بعد ال قضیة الماء وال ُدفعات الماء بالموارد المائیة، أصالً لدینا أزمة میاه شرب

مضى لنا اربع سنوات، السید وزیر الموارد المائیة ماذا یفعل بعشرة أیام اآلن، التلوث موجود تفضل استاذ جاسم والسید الوكیل ھو أصبحت لھ
فترة وكیل ونحن عملنا مضى علینا تسع سنوات في التنفیذ، الیوم شط الحلة ودجلة ھو أصالً تلوث، جمیع المستشفیات، الصرف الصحي اآلن في
الشط موجودة، نحن ال نملك صرف صحي حقیقي یعني تلوث األمراض السرطانیة موجودة والبیئة تعلم والصحة تعلم، لكن ال توجد تخصیصات

مالیة لمعالجة ھذا الشيء، نحن نعود الى صلب موضوعنا نطلب تشكیل لجنة تحقیقیة وھذه اللجنة أیضاً توصي أذا توجد تعویضات الى
المتضررین وبالتالي یصوت علیھا بقرار مجلس النواب العراقي الموقر وبعدھا نضع الحول األخرى أو نضع أتفاق مع الوزارات األخرى لرفع



11/24/2018 جلسـة رقـم (11) الخمیس (8/11/2018) م – مجلس النواب العراقي

http://ar.parliament.iq/2018/11/08/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%80%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%80%d9%85-11-%d8%a7%d9%84%d8… 20/33

التجاوزات أو محاسبة المقصرین أو حتى المصدر، نبحث عن المصدر أذا یوجد وباء أذا یدعون یوجد وباء أذا یوجد مصدر في أي محافظة،
.یوجد مفاقس ھي لألسماك فلیذھبون یشاھدون

-:النائب فارس صدیق نوري البریفكاني –

شكراً جزیالً للسید الرئیس ولھیأة الرئاسة، نرحب بالضیوف الكرام جمیعاً، سیادة الرئیس من الواضح أنھ أننا حقیقةً نواجھ كارثة بیئیة ونخشى
أن تكون لھا نتائج وخیمة على صحة األنسان والمجتمع بسبب ارتفاع نسبة االمونیا والمواد العضویة الضارة والسامة في المیاه والتي قد یكون

لھا أضرار صحیة بالغة، سیادة الرئیس طبیعي ھنالك تقصیر، یعني واضح من الدوائر الدولة المتخصصة في ممارسة الدور الرقابي في التفتیش
على المزارع السمكیة المخالفة وغیر المجازة وغیر الحاصلة على التراخیص الالزمة مما ادى الى صعوبة السیطرة على ھذا الوباء، سیادة

الرئیس أطالب بتشكیل خلیة أزمة ُعلیا من الوزارات المعنیة الثالث في البالد وأن تأخذ الوزارات دورھا الحقیقي في نشر الوعي والثقافة
الصحیة والبیئیة من اجل حمایة البیئة وصحة االنسان والحفاظ على الثروة السمكیة، سیادة الرئیس ھذا الموضوع یحدوا بنا أن نعّرج على

موضوع المشاكل التي تعاني منھا البیئة العراقیة، البیئة العراقیة ھي مثقلة بالملوثات وبالمشاكل، لدینا تلوث بالھواء، لدینا تلوث بالماء، لدینا
تلوث بالتربة، سیادة الرئیس الذي أرجوه من المجلس الموقر في ھذه الدورة الرابعة أن یكون لملف البیئة اھتمام أو تعطى األولویة لموضوع

.البیئة ألنھ البیئة الصحیة الصحیحة تجد فیھا مجتمعاً صحیاً معافى

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

السید رئیس الجلسة المحترم أنا طلبت من جنابك أن یكون لنا وقت خاص ألنھ لدینا موضوع یتعلق باألسماك وباألمن الغذائي بنفس الموضوع
.یعني بعد أذنك، بحضور السادة الوزراء نستغل وجودھم

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

بحضور السادة الوزراء أنت تكلم عن موضوع بابل وبعد ذلك تستطیع أن تتكلم معھم، سوف نأخذ إستراحة قلیالً كي تستطیعون أن ترتاحوا
.وتعودون لنا

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

.بنفس الموضوع ألنھ سوف لن أطیل علیكم یمكن دقیقتان فوقھ أذا أمكن من فضلكم ألنھ السادة الوزراء استلموا من جدید

السادة الوزراء، السادة المرافقون، السید رئیس مجلس بابل، السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، طبعاً نبارك لكم تسلمكم الوزارات ولكن حقیقة
ھنالك خطر حقیقي على األمن الغذائي بانت بوادره في موضوع األسماك واألسماك لیست فقط في محافظة بابل العزیزة ولكن ما أخذت حجم

أكبر من األذى ھي محافظة بابل، وجد في نھر دجلة وكنت أنا في محافظة واسط وشكلنا لجنة واتصلنا بالسید وزیر الزراعة مشكوراً وكان في
محافظة بابل ووقفنا على األسباب التي كانت ھي أسبابھا فایروسیھ بكتیریة وما تفضلتم فیھ جنابكم، حقیقة نحن نعتقد یقیناً أن مشكالتنا الغذائیة
سواء كانت على األسماك أو غیر األسماك ھو األداء االداري للوزارات ألنھ الیوم أذا نتكلم على أنھ ھنالك أحواض جائرة فھذا معناه نحن لدینا

إدارة غیر محاسبة، ال الموارد المائیة تقوم بواجبھا وال وزارة الزراعة تقوم بواجبھا وال البیئة باعتبارھا جزء من ھیاكل وزارة الصحة تقوم
بواجبھا، لذلك حقیقة نحن حصلت المشكلة ونعتقد أن الجانب األكبر للمشكلة ھو األداء اإلداري ویجب أن تتحمل الوزارات ھذا ونطالبھم أن

.تضع آلیة للتعویض توضع في موازنة 2019 ھذا أوالً

ثانیاً، محضر موقَّع من السادة وزراء الزراعة والري السابقین بخصوص الخطة الزراعیة لـ 2019,2018، حقیقة معالي الرئیس السادة
الوزراء المحترمون روعي بھذه الخطة الوضع المائي لكن لم یراعى أبداً الوضع اإلنساني للفالح الذي مصدر دخلھ الوحید ھو الزراعة، لذلك
حقیقة عندما ننزل نسبة الزراعة ألى (23%) أو (24%) معناه أنت تقول للفالح انت أذھب اعمل المشاكل أمنیة واذھب سلب وأسرق وأقتل

وأذھب كل شيء سوف اتخیل منك ألنھ كیف ال یخرج، كیف ممن ال یجد قوت یومھ ال یخرج شاھراً سیفھ؟ لذلك حقیقة كنا نتمنى من الوزارات
االختصاصیة (الري والزراعة) أن توضع مع الخطة ألیات أنقاذ للفالح وأنا األن أقترحھا بمقترحین بسیطین، إما وبفضل هللا سبحانھ وتعالى

ھنالك وفرة مائیة االن بسبب االمطار ان نرفع الخطة الى (50%) ھذا واحد، وأذا لم یتوفر ھذا الموضوع ونحن الیوم طلقنا إطالقات مائیة مثل
ما تفضل معالي الوزیر لدفع ما حدث من نفوق األسماك أو زیادة أسعار المنتج لھذه السنة فقط باعتبارھا حالة طارئة للحنطة تصبح (1) ملیون
دینار، للشعیر یكون (2) ملیون ولتبقى على ھذه النسبة، ھنا تكون حالة تعویض حقیقیة للمزارع الحقیقي المنتج وال ندخل في حاالت التعویض

والفساد وما حدث قبل سنوات، ھذا الذي نتمناه من معالیكم، الفالح برقابكم، نحن نرى خیراً بوجودكم على ھذه الوزارات، ومستعدین أنا من
محافظة زراعیة تعتبر سلة الغذاء، جمیع إخوانكم من فالحین ومزارعین ینتظرون خطة استراتیجیة حقیقیة ألربع سنوات ننھض فیھا باألمن

.الغذائي العراقي

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

في البدایة أتمنى ان تكون ھنا شاشة عرض بیانات كي تكون الصورة واضحة بالنسبة إلخواننا النواب الذین ھم لدیھم مداخالت یعني ما دامت
.موجودة شاشة وكومبیوتر محمول بسیط وتنتھي المشكلة

بالبدایة أحب أشكر السادة الوزراء والمسؤولین جھودھم المبذولة فیما یخص ھذه االزمة، طبعاً ھنالك أسم ثاني أنا سمیتھ فیما یخص نفوق
االسماك ھو اعدام األسماك ولیس نفوق األسماك حیث أن بعد اعالن وزارة الزراعة االكتفاء الذاتي فیما یخص الثروة السمكیة ظھرت ھذه

.األزمة والمشكلة والكارثة فیما یخص األسماك
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السید وزیر الزراعة ھنالك یمكن السید وزیر الصحة جدید على الوزارة لكن یكون السؤال موجھ الى السید وزیر الزراعة، السؤال ھو لماذا
ذكرت المادة الُسمیة (اإلندوسیلفام) في ھذه الفترة بالتحدید وھذه المادة متعارف علیھا عالمیاً انھا تؤدي الى تعفن الغالصم وبالتالي الى التھاب

باألمعاء وإلى غیر ذلك، الى جانب ظھور بث مباشر الى أحد اإلخوان في مدینة بابل بالتحدید وبوجود ھیأة الحكومة المحلیة مع االخوان
البیطریین والمھندسین الزراعیین، وجود موت لبعض الكائنات الى جانب. العفو سیادة رئیس المجلس ھذه نقطة مھمة مادة اإلندوسیلفام التي
.ذكرت، لماذا ذكرت ھذه المادة بالتحدید والتي تعتبر مبید بالنسبة للكائنات ونثبت وجود ذلك، ھنالك موت كائنات أخرى الى جانب األسماك

السؤال الثاني: لماذا نفوق األسماك حدث فقط في االقفاص العائمة یعني التي ھي المزارع دون الحصول في مجرى النھر أو البحیرات الطینیة
التي تعتمد على میاه نفس النھر كمصدر لھا، ھذا یشیر إلى أن المزارع ھي تمت كانت غیر مجازة وھنا یمكن أكد السید الوكیل أكد ھذا الشيء،

یعني قبل یمكن أكثر من ساعة السید الوكیل أكد بأن ھنالك بعض المزارع غیر مجازة، فال أعرف أذا ھن نحن نعرف بھا غیر مجازة لماذا تكون
لدینا ھكذا مشكلة؟

أخر سؤال ھو سوف یكون فیما یخص مدیریات الزراعة أو المسؤولة على مزارع الثروة السمكیة، ھل ھنالك متابعة وما ھي أخر تقاریر بالنسبة
للمزارع التي ھي حدثت فیھا األزمة؟

وأخر سؤال ھو للسید وزیر التعلیم العالي، السید الوزیر مشكور جداً لكن ھنالك ذكرت عبارة ننتظر األزمة، لماذا ننتظر األزمة سیدي الوزیر؟
.ھذا السؤال موجھ لیس الى حضرتكم فقط، نحن ما یحدث اآلن دائماً ننتظر األزمة

-:النائبة والء رحیم حسین –

بالنظر إلى أھمیة الموضوع نفوق األسماك وأثره البالغ على الثروة السمكیة والواقع االقتصادي للبلد فضالً عن حقوق المواطنین والمربین
والمستثمرین، البد لنا أوالً من تشخیص األسباب بشكل علمي وعملي كي یمكننا وضع الحلول الناجعة والسلمیة، مع عدم اإلغفال إلى تغاضي

األسباب المقصود من الفاعلین في حال عدم التیقن من األسباب العلمیة الطبیعیة، وبذلك نطلب من الوزراء المعنیین بمتابعة الفحوصات
المختبریة الدقیقة الوطنیة منھا والدولیة، كي نكون على بینة من أمرنا بشأن أسباب المشكلة كما البد من العمل على حمایة األنھر ورمي

المخلفات الصناعیة ومصادر التلوث المختلفة دون المعالجة، مما یتسبب نتائج سلبیة على الثروة السمكیة من جانب، فضالً عن اآلثار إلى السلبیة
األخرى، وندعو إلى تحمل الحكومة مسؤولیتھا لتعویض المتضررین، بحسب نتائج تلك الفحوصات وبدرجات تتناسب مسؤولیات الضرر

الحاصل سواء على صعید الوزارات بحسب اختصاصھا أو الحكومة بحسب مسؤولیتھا القانونیة والشرعیة واألخالقیة بحمایة حقوق األخرین بما
یكفلھ الدستور العراقي، كما أدعو إحاطة اللجان المختصة في البرلمان عما تتوصل إلیھا الوزارات المعنیة تبعاً لضمان المتابعة والرقابة والتدقیق

.بجدیة، العمل ازاء ھذه المشكلة الكبیر وبعث روح الطمأنینة المواطنین المتضررین

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار –

طبعاً أنا أعتذر أرتدي الكمامة بسبب حادث مروري، بالنسبة وزارة الصحة ناقشت وجود األمونیا، الجمیع أصحاب االختصاص أنا كیمیائیة
وأعرف أن األمونیا تأتي من البروتین ھذا یعني وجود بروتین بنسبة عالیة جداً یتحرر النیتروجین ویتفاعل من الھیدروجین یعطي االمونیا، ھناك
عدة من األسباب تؤدي إلى نفوق األسماك منھا، حموضة المیاه إضافة إلى وجود المبیدات الحشریة، والحظنا في مقاطع الفیدیو وجود بقع دھنیة

دلیل على وجود مواد بترول وفینول، ھل تمت فحوصات من قبل المختبرات بھذه المواد؟ إضافة إلى وجود مواد معدنیة أمالح معدنیة منھا
الحدید الزنك والنحاس، لدینا أجھزة في وزارة العلوم والتكنلوجیا وأنا بنت وزارة العلوم والتكنلوجیة وزارة العلوم لدیھا أجھزة من الوكالة الدولیة

للطاقة الذریة حدیثة، أرجو تشكیل لجنة مختصة من قبل الوزارات المعنیة كل من وزارة التعلیم العالي باختصاص كیمیاویین لدراسة السموم
واحتمال وجود البینول والمركبات البترولیة، وایضاً بیولوجیین وخاصة البكتیریة والطفیلیات والفطریات أن كانت موجودة، وكذلك من وزارة

البیئة، أما وزارة الصحة كمختبرات ھذه تعنى بدراسة مصل ودم اإلنسان، لكن مختبرات البیئة وایضاً مختبرات وزارة العلوم والتكنلوجیة
وخبراء موجودین عندنا مؤسف أن نستعین بخبراء من الخارج والعراقیین ھم من یستعینون بھم من دول الخارج، كما یحدث في الوكالة الدولیة

للطاقة الذریة، أرجو أن یكون خبراء من كلیة الزراعة وكلیة الطب البیطري والعلوم من اختصاص البیولوجي والكیمیاوي، ولدینا خبراء وعلماء
بھذه التخصصات، أیضاً وزارة العلوم والتكنلوجیا فیھا دائرة معالجة المیاه وفیھا الدائرة الزراعیة، وأیضاً كانت لدیھا دائرة تسمى دائرة األسماك
التي ھي من ضمن تشكیالت الطاقة الذریة العراقیة ولدیھا خبراء متمكنین ومتدربین في أغلب المختبرات العالمیة، لذا أرجو أن تشكل ھذه اللجنة

.لیجاد الحلول المناسبة وأتمنى أن أكون بأخصاصي واحد من ھذه اللجنة

-:النائب محمود أدیب زویر –

،سؤالي إلى معالي وزیر الزراعة

أوالً: ھل یعتبر المرض من األمراض االنتقالیة؟

ثانیاً: ما ھي اإلجراءات والتدابیر االحترازیة التي قامت بھا الوزارة لتحجیم مثل ھكذا أمرض في بقیة المحافظات؟ مع عرض أخ الوكیل یقول
.أن من األسباب ھي ضعف الرقابة البیطریة، وكیل الصحة لشؤون البیئة

ثالثاً: ھل لدى الوزارة فرق دوریة لمتابعة مزارع األسماك ھذه التساؤالت؟

.رابعاً: للفریق الوزاري، ماھي التوصیات الفریق الوزاري لمجلس الوزراء؟ نتمنى منكم أن نسمع ھذا الشيء

-:النائب مریوان نادر نصر الدین –
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حسب خبرتي الماضیة أرید أن أشرح أن البیئة التي نعیش فیھا لیس مثل الماضي، مثل ازداد أمراض السلطان والقلب وأمراض الجلطة الدماغیة
في كل العالم وباألخص المنطقة التي نعیش فیھا، ھذه البیئة برأي تحتاج متابعة من المؤسسات المختصة أكثر من الماضي، مثالً محافظة البصرة

خالل األشھر الماضیة أصبحت تقریباً أكثر مئة الف شخص حاالت تسمم والسبب الرئیسي الماء الملوث، أما بالبكتریا أما بسبب تغییر المواد
.الكیمیاویة داخل المیاه أو كثرة الملوحة

ثانیاً كارثة نفوق األسماك في المیاه العراقیة، من خالل متابعتي لنفوق األسماك في المیاه برأي السبب تقلیص نسبة األوكسجین داخل المیاه،
والسبب وجود تعفن بكتیري سانو بكتریا وھذه البكتریا تفرز مواد سامة التوكسیل، وظاھرة تغییر لون المیاه ماھي األسباب ظھور ھذه التعفن

البكتریا؟ برأي تغییر المواد الكیمیاویة ھذه اوالً، انخفاض نسبة المیاه عدم جریان المیاه بشكل جیدة دخول المیاه الصرف الصحي، السید الرئیس
نؤكد بعد سنوات ھذه الحالة تؤدي إلى زیادة حاالت األمراض السرطانیة واألمراض الجھاز الھضمي وأمراض جھاز الدوران، لحل ھذه

الكارثة، أوالً تنظیف المیاه كما قال الوزیر الصحة ووزیر الزراعة زیادة فتح المیاه حرق األسماك أو وضع األسماك تحت األرض، أما بالنسبة
لمیاه الشرب، برأي زیادة نسبة الكلور في ماء اإلسالة، تشكیل لجان مختلفة من دائرة المواد المائیة ودائرة الصحة، برأي أرى من الضروري

إجراء تحقیق علمي من خالل االستعانة بالمنظمات المختصة بالتحالیل المختبریة والفحوصات العالمیة والخبرات الدولیة، السید الرئیس نحن في
العراق حتى في شمال العراق یوجد تلوث بالمیاه تغییر المواد الكیمیاویة داخل المیاه دخول الماء الصرف الصحي في كل العراق، كل سنة یأتي

مرض الكولیرا من بغداد من البصرة من سلیمانیة من كركوك تقریباً كل أربعة سنوات یأتي مرض الكولیرا، ھذه سببھا تلوث المیاه نحن ھم
.نحتاج إلى وقایة ونحتاج ومیزانیة كبیرة للوقایة

-:النائب علي مانع عطیة البدیري –

ھذه الظاھرة لیس في محافظة بابل فقط بل في محافظة الدیوانیة تأثرت بھذا الوباء، وھذه كارثة سیادة الرئیس، ھذه الظاھر تم اكتشاف قضیة
خطیر جداً ھناك موت سریع لألسماك ویرافقھ موت بطيء لإلنسان سیادة الرئیس، نحن ال نستغرب من نرى أعداد كبیر وھائلة من العراقیین في

المستشفیات وفي العیادات الطبیة وفي الخارج ایضاً، الحظنا إعداد كبیر من العراقیین یراجعون مستشفیات بوجود أمراض خطیرة، ھذه
األقفاص تعامل دائماً بمواد سمیة مبیدات وھناك فضالت وكل ھذه األقفاص توجد على المیاه العذبة وھذه األسماك یتناولھا اإلنسان، ویوجد موت
بطيء سببھا ھذه األقفاص وھذه اإلجراءات سیادة الرئیس، أنا اثني على كالم معالي وزیر الموارد المائیة توجد ھناك بدائل یجب استثمارھا لدینا

نھر ثالث نھر كبیر وعظیم، یجب أن یستغل لتربیة األسماك واألقفاص العائمة، أنا اسأل سؤال إلى السید الوكیل یقول أن النھر الثالث یوجد فیھ
سموم أنا استغرب السموم على ھور الدلمج ال یوجد سموم والجمیع یعلم بأن ھور الدلمج یومیاً العشرات من األطنان تنزل إلى األسواق المحلیة،
ما ھو السبب؟ السبب الوحید یعولون على تجربة وفحوصات في البصرة التي ھي موجود في ذنائب النھر الثالث سیادة الرئیس، مختبرات كبیرة
وكثیرة في العراق وفي كل الوزارات لم تستثمر علماً أن ھناك أموال كبیر نفقة من جراء قیام بشراء مختبرات، وموضوع مھم یجب على مجلس

.النواب العراقي اتخاذ قرار الحكومة السابقة خطأت خطأ كبیر بدمج وزارة البیئة ووزارة الصحة سیادة الرئیس وزارة الصحة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي( النائب األول لمجلس النواب –

.نبقى في موضوع األسماك في محافظة بابل، ھذا أنت عندك مجال أربعة سنوات، أن شاء هللا یكون عندك دور في ھذا الموضوع

-:النائب أرشد رشاد فتح هللا الصالحي –

التقریر الذي تم عرض بالنسبة للنواب نوعاً ما غیر مقتنع بھ، باعتبار أن الكارثة بیئیة أو بكتیریا إذا كانت بكتیریا أو إذا كانت األسباب أیاً كان
أي معنى أن یوجد ھناك خلل، السادة الوزراء الجدد ال یتحملون لكن الكادر الثاني بالوزارات معنیین بھذا األمر سوء كان بفعل فاعل أو أنھا

بكتیریة، والغریب الیوم تم مالحظة أن األخ برھان المعموري یقول أول حالة حصلت في محافظة دیالى، طیب حصلت في دیالى یوجد احتیاط
لتجنب وصولھا إلى المناطق األخرى، النقطة األخرى اإلطالقات المائیة یوجد بھا وجھة نظر لكن ما أباح بھ السید النائب صادق المدلول أن

القضیة بفعل فاعل، أذن القضیة أصبحت بھ لبس، أنا أحب أن اسأل السید وزیر الزراعة حصراً، ھل أن األمانة العامة لمجلس الوزراء للحكومة
.السابقة منعت وزارة الزراعة من استیراد األسماك من الخارج أم ال؟ ھذا یوصلنا إلى نتیجة تكاد تكون األمر بفعل فاعل أم ال

-:النائب رزاق محیبس عجیمي –

حدیثي موجة إلى الوزارات السابقة المختصة ألن اإلخوة السادة الوزراء الجدد من الظلم أن نحملھم مسؤولیة باعتبار أن الكارثة وقعت قبل
تسلمھم المنصب، مداخلتي یوجد بھ طلبین سیادة الرئیس، األول تحقیق والثاني تعویض، أطلب التحقیق مع الوزارات السابقة سواء كان وزراء

سابقین أو مدیریات وأقسام مختصة في وزارة الزراعة والبیئة والموارد المائیة، السبب الذي یدعوني أطلب التحقیق ھو لعلمھم األسباب التي
تأدي وأدت إلى حصول ھذه الكارثة البیئیة التي تھدد األمن الغذائي واألمن البیئي واألمن المائي، كذلك من خالل تفضل بھ السادة الوزراء

والوكالء أنھم یعلمون األسباب، وتحدثوا عن األسباب أنا بصراحة أقول ال ھي أسباب بیئیة وال بكتیریة، األسباب ھو انعدام الرقابة سواء كانت
الرقابة القانونیة أو اإلرشادیة ألن تحدثوا عن عدد من المزارع غیر مجازة، وتحدثوا عن الكمیة الغیر صحیحة مقطع یتحمل من خمسة إلى
عشرة مزرعة موجود بھ (200) مزرعة، طیب ھل من المعقول أن ھذه الوزارات المختصة أو السلطة المحلیة ال نعفي السلطة المحلیة من
المسؤولیة، وإذا كانت معقول ما یعلمون أن ھذا المقطع فیھا (200) وھذا تجاوز خطیر یؤدي إلى تلوث البیئة، طیب زیادة عدد األسماك في

القفص الواحد لو كانت ھناك لجان تخصصیة رقابیة صحیحة ما نبھت عن ھذا الخطأ، وھو زیادة عدد األسماك في القفص الواحد تأخر التسویق
تغیر المناخ، ھذا كل واجبات الوزارات المختصة من خالل لجانھا الرقابیة المختصة، أسأل لماذا ترسل النماذج التحلیل إلى دول موازنتھا (10)
ملیارات مثل األردن ونحن موازنتنا (130) ترلیون، من العیب على ھذا أین ذھبت األموال المبادرة الزراعیة الملیارات التي صرفت، لماذا ال

یوجد مختبر متطور أو مركز صحي متطور یعنى بھذه األمور. المطلب الثاني بصراحة أو قبل المطلب الثاني، ذكر األخ أن الحالة حصلت
األولى في دیالى 5/10 والحال الثانیة ظھرت في بابل یوم (28) یعني الوقت بین الحالتین (23) یوم، لماذا لم تشكل خلیة األزمة خالل( 23)

یوم، لماذا عندما حصلت كارثة نفوق األسماك، قمنا في المبادرة بتشكیل خلیة األزمة؟
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.المطلب الثاني ھو التعویض أطالب في تعویض المتضررین سواء كان مربین اسماك المجازین أو غیر المجازین

-:النائب محمد أمین فارس –

لم نسمع إلى حد اآلن السبب الحقیقي إلى ھذه المشكلة والمعالجة الحقیقیة، اآلن دائماً نسمع من السادة الوزراء معالجة، المعالجة اآلنیة للمشكلة
ولیس المعالجة الدائمة، أعتقد بالري السبب الحقیقي لھذه المشكلة ھي قلة اإلیرادات المائیة وكذلك التجاوز على األنھر، ألن یوجد تجاوز كبیر
على مجرى النھر ھناك محرمات نھریة منطقتكم محرمة للنھر ھذه التعلیمات أو القوانین لم تطبق باألخص األحواض السمكیة وتجاوز على

النھر والمحرمات النھریة، وكذلك میاه المجاري أیضاً یقیمون برمیھا في األنھر وكذلك تجاوز على النھر وعلى میاه األنھر سوف تعید المشكلة،
یعني لیس فقط ھذه المشكلة نفق األسماك وإنما التلوث الذي یحصل یؤدي إلى زیادة األمراض ومشاكل في میاه الشرب، ألن ھذه میاه الشرب
وكذلك المشاریع المیاه الشرب كلھا على میاه الشرب والمعالجات التي تحصل معالجات لیست علمیة، مثالً دفع األسماك إلى النھر سوف تزید
المشكلة لمدن أخرى لیس فقط ھذه المدینة، سوف تزید المشكلة وتزید أمراض لمدن أخرى، أرجو أن ترفع ھذه التجاوزات على األنھر وكذلك

التقید بمحرمات األنھر والسعي إلى زیادة اإلطالقات وإیرادات المیاه، ألن حسب المعلومات التي عندي وحسب الداتا التي عندي أیرادات المیاه،
التي عندي ھذه السنة أقل من السنوات ونسمع من السید الوزیر ھذه السنة تكون أحسن لكن اإلیرادات المائیة لھذه السنة قلیل جداً وسوف تكون

.أقل

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

مشكلة األسماك في بابل أو في جمیع العراق وان كان أزمتھا الكبیر، في بابل وھي في الحقیقة تھدد األمن البیئي لفتت انتبھنا اآلن ھناك تھدید
حقیقي على األمن البیئي واألمن االقتصادي واألمن االجتماعي وحتى األمن البلد، الیوم أصبح شكوك أن ھذا الموضوع بفعل فاعل، وبالتالي ھو
موضوع یستحق التعب والعناء، أنا في منطقة كنت قائم مقام وایضاً منطقة مشتھر بھذه األحواض، الوزارات جمیعاً كانت تأكد بشكل كبیر على

رفع التجاوزات وعدم السماح لھذه األحواض في االنتشار بھذا الشكل، یوجد ھناك تھاون من عندنا بصفتنا حكومة محلیة وكنا معنیین برفع
التجاوز، أیضاً لم تكن ھناك ثقافة، نحن كحكومات محلیة بھذا الموضوع مما یؤسف لھ البعض بحجم ھذه اآلزمة التي ھي أزمة بیئیة اقتصادیة

سیاسیة اجتماعیة، والبینات التي نزلة للشارع التطمینات لیست في المستویات الكافیة كل ما شاھدناه كان بیان من وزارة الزراعة، وتوضیح
للسید وكیل وزیر الصحة لشؤون البیئیة ھذا الحقیقة ال یكفي األزمة بحجمھا، بھذا الحجم یفترض المزید من التوضیح لحجم اآلزمة والمزید من
التوضیح على تكرار ومخاطر باالتصال بالتواصل مع الحكومات المحلیة واألجھزة الفنیة المقصودة، ونحن عندما كنا نتابع ھذا الموضوع كان
التنبیھ الذي یجيء من وزارة البیئة وتأثیر ھذه األقفاص فقط على محطات الماء فمجرد ھو بعید عن محطة الماء، أنھا ال یوجد أي مشكلة یعني

ما كان یوجد تثقیف على استقرار البیئي في مجرى النھر، حتى نقول زیادة نسب غیر مقبول بھذا النھر، لذلك في الحقیقة األزمة كبیر تحتاج أوالً
إلى ثقافة ومن ثم تحتاج یقینا، نحن أیضاً یجب نتبنھا وأنھا ضربة اقتصادیة جداً كبیر البد أن مجلس الوزراء یتبنى مقترح ویضمنھ ضمن ھذه
الموازنة، وال بد من توضیح التعلیمات وتنظیم ھذا الموضوع بشكل دقیق جداً ال نقوم بالتقیید ألنھا ثروة مھمة وال نھملھا بھذا الشكل حتى ال

.تتفاقم المشكلة

-:النائب ھوشیار عبد هللا –

سمعت تشخیص دقیق للمشكلة لھذه الكارثة، ولكن في كل مرة نحن نعاني من بین قوسین مع اعتذاري یعني الجرأة الكافیة مع تحدید كل مواطن
الخالل، ھذه جریمة بكل ما تعنیھ الكلمة، ولكن حتى ھذه اللحظة المجرم مبھم وأنا أعتقد عندما نتكلم بشكل علمي عن ھذه القضیة یجب أن ال

نقول أن ھناك فعل فاعل بدون دالئل علمیة وبدون ما ھناك مجموعة من ثوابت دقیقة، على سبیل المثال السید الرئیس مثالً في قضیة الماء تصل
نسبة الھالكات إلى أربعة مالین سمك وھي تمثل تقریباً (5%) من اإلنتاج المحلي، یجب أن تكون ھناك التحدید من قبل الجھات المعنیة تشخیص

دقیق لمواطن الخلل ومن ھي الجھة المسؤولة، مثالً عندما تكون ھناك في قضاء المسیب فقط ما یقارب (200) مشروع غیر مرخصة، وال
یلتزم بالضوابط ومعایر السالمة ومشروع واحد یتضمن عدد من األقفاص، یوجد فقط (15) مشروع مجاز رسمیاً ملتزمین بالضوابط والمعاییر
السالمة ولدیھم دعم من الدولة من خالل األعراف والقروض والمالیة والرعایة الصحیة، أین الحكومة؟ عندما تكون ھناك مجموعة من المزارع
بدون رخصة یعني الحكومة أین ھذه من جھة؟ ومن جھة أخرى نرى أن مرات قضیة كل ما تكون ھناك كارثة بیئیة، نقول أن ھناك أیادي خفیة

ودول الجوار والى ما ذلك، أنا أستغرب من ذلك، نحن نعاني السید الرئیس استراتیجیة من المشكلتین الرئیسیتین قضیة المیاه، نحن في الدورة
السابقة تم إلغاء وزارة البیئة بدون ما تكون ھناك دراسة لجدوى لھذا الدمج مع وزارة الصحة، تعرف جنابك قضیة البیئة قضیة ھي مشكلة
عالمیة فقط، عندما نذھب إلى البصرة ونرى المعانات الموجود الكبیر الھائلة الغیر اإلنسانیة الموجود في قضیة البیئة، یجب أن تكون ھناك

.اھتمام خاص بالبیئة الدولیة في العراق، ویجب أن تكون ھناك وزارة، ویجب أن تكون ھناك على األقل مؤسسة، وتكون اھتمام خاص للبیئة

-:النائب كریم عفتان أحمد –

.ھناك بعض األسئلة تقدم إلى الوزراء

.أوال: ھذه اللجان توصلت المشكلة في معرفة أسباب حدوث ھذه الظاھر نفوق األسماك، وھل ظھرت النتائج المختبریة بھذا الشأن

.ثانیاً: ھل وضعت خطة عمل سریع لحل انتشار الوباء وحصر في المناطق المصابة بوضع حواجز مائیة لمنع وصولھا إلى المحافظات الجنوبیة

ثالثاً: لماذا لم تكن ھناك جوالت میدانیة لمتابعة الضوابط المعمول بھا في تربیة األسماك؟ وإذا كانت ھناك متابعة لماذا حصل نفوق األسماك؟

رابعاً: ھل من الممكن أن تكون لھذه الظاھر تأثیر كبیر على مستقبل اإلنسان؟

خامساً: ومن المسؤول عن ھذا اإلھمال الواضح والخسائر التي تقدر في الملیارات؟
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-:النائب حنین محمود احمد –

إلى حد اآلن تعدد اآلراء واألفكار حول األسباب الحقیقیة، وكان من اآلراء نفوق األسماك ھناك أراء متباینة وعدیدة ولم نستطیع أن نحدد السبب
.الحقیقي الى نفوق األسماك، ال نستطیع أن نضع المعالجات المحددة لمعالجة ھذا الوضع

النقطة الثانیة، أنا أعتقد من المعیب جداً أن نبعث عینات أسماك إلى خارج القطر من أجل تشخیص األسباب الحقیقیة واالنتظار إلى حین ورود
ھذه األسباب حتى نعالج، السرعة ضروریة حتى نستطیع أن نسیطر على الحالة ونسیطر على األزمة نفوق األسماك، لھذا أن أطالب بضرورة

،ما یلي

.أوالً، تعویض المتضررین

ثانیاً، تشكیل لجنة تنسیقیة دائمیة ما بین وزراء ذات العالقة لمراقبة وضع األسماك والثروة السمكیة والحیوانیة في كل المحافظات ووضع
المعالجات والتنبؤ بالمشاكل التي قد تظھر، وأیضاً تطویر إمكانیات وقدرات المختبرات الموجودة سواء في الوزارات وحتى في الجامعات

.العراقیة

.وثالثاً، تشخیص الحالة بشكل سریع ووضع المعالجات

-:النائب حسن خالطي نصیف –

معرفة السبب أساسیة جداً لتالفي وقوعھ في نفس المكان أو في مكان أخر، ھذه قضیة أساسیة طبعاً قضیة حصول سبب آخر ناشيء عن تلوث
طبیعي مفاجأ بھذا العدد الكبیر وفي نفس المكان تحتاج إلى تأمل وتوقف، نحن صحیح ربما بعض القضایا التي یلجئ لھا في قضیة األسماك من

قبل الصعق الكھربائي والى ما ذلك، یجب أن تكون ھناك مورد تحري. القضیة الثانیة، مبدئیاً نحن مع التعویض، التعویض أصحاب بحیرات
األسماك األقفاص المتضرر ومعھا ایضاً تعویض أصحاب بحیرات األسماك والمزارع، الناشئة عن كارثة طبیعیة في محافظة البصرة معروف

أن الكارثة الطبیعیة، أیضاً نحن الیوم نتكلم عن بابل وأیضاً تلقینا مناشدات، ھناك بحیرات األسماك إذا كانت القضیة كارثة طبیعیة إذا حصلت في
بابل قبلھا حصلت في محافظة البصرة، وال یوجد فرق بین المحافظتین أن شاء هللا، لكن أیضاً المزارع البحیرات التي تضررت نتیجة ارتفاع

.اللسان الملحي وتم الكارثة، وھي نفس الكارثة وبذلك نطالب بالتعویض للمحافظتین وأیضاً في المحافظات األخرى

-:النائب دیار طیب محمد البرواري –

اختصاراً للوقت لدي تقریر تم األعداد لھ في ھذا الموضوع وفي تفاصل الخلفیات ومقترحات لمستقبل العالج ھذا الموضوع، لذلك أنا أقترح أن
نسرع في تشكیل لجنة زراعیة والملف یتحول إلى ھذه اللجنة الزراعیة وتتواصل مع الوزارات المعنیة بھذا الموضوع، وكذلك الموضوع بالنسبة

للتعویضات تعویض دكتور مھدي أشار إلى ھذا الموضوع مھم جداً، أن موضوع التعویضات یجب أن یشمل الناس المتضررین الحقیقیین، ألن
لدینا أناس ملتزمین وتجاوزات وموضوع أخر موضوع بناء أو إنشاء مشاریع أقفاص وھذه المشاریع تم تطویرھا من خاللھا، لكن توجد مشاكل
بیئیة ومشاكل مھمة جعلت الكثیر من المشاریع تتوقف عن ھذا الموضوع، وكذلك البناء العمودي األحواض البدیلة مھمة جداً، أنا أدعو السلطة

البیطریة الوحید عن ھذا الموضوع ونتكاتف كلنا من أجل دعم ھذه السلطة، وتقوم في واجبھا الحقیقي وھي المسؤولة الوحیدة واألساسیة في
توصیل األغذیة للمواطنین، واقترح أیضاً السلطة البیطریة في العراق تصبح سلطة اتحادیة ولیست سلطة معنیة في بغداد وحدھا، ألن السیطرة
على األمراض والرصد الوبائي لھا مھم عامة موضوع األمراض اإلخوان تكلموا عنھا، أنا طبیب بیطري وخبیر في وزارة الزراعة في اإلقلیم
ما شاھدناه اآلن ھو شيء طبیعي ألن العشوائیة وعدم االنتظام وعدم التقید في القوانین عدم ظھور اإلمراض نتیجة عدم االلتزام بشروط البیئیة

.والشروط البیطریة ھو الحالة الغیر طبیعیة والحالة الطبیعیة إذا ال یوجد التزام في الشروط تظھر ھذه األعراض

-:النائب غالب محمد علي –

أن نفوق األسماك لھا أسباب ویجب معالجة ھذه األسباب لكي ال تعاد مثلھا كارثة أخرى، السبب األول، انخفاض ملحوظ في منسوب نھري دجلة
والفرات، وبسبب إقامة سدود في تركیا وقطع في الروافد المغذیة لنھر دجلة مثل النھر سیروان في سد دربندیخان والزاب األصغر في سد

دوكان, وھذا االنخفاض یسبب زیادة العناصر الثقیلة وھذه تلوث میاه النھرین في دجلة والفرات وھذه المواد تؤثر على صحة المواطنین وعلى
حیاة األحیاء الموجود في النھرین، كما نعرف أن مصدر ھذه المواد ھي مخلفات المصانع المصافي الغیر قانونیة الموجود في اإلقلیم وفي العراق
كلھ، لذا نطالب بلجنة تحقیقیة على ھذا الموضوع وكذلك فحص النماذج من المیاه النھرین ونماذج من األسماك لكي نعرف بشكل علمي ما سبب
نفوقات األسماك. وعندي نقطة نظام أطالب من وزیر الموارد المائیة أن تصرف المبالغ المالیة المتخصص للعمال في سد دربندیخان وعقد مع

.شریكان من سنة 2017 إلى حد ھذا الوقت أن سد دربندیخان ال یستطیع خزن المیاه بسبب األضرار الذي وقع في زلزال السنة الماضیة

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

استناداً للمادة (33) من الدستور ثانیاً، تكفل الدول حمایة البیئة والتنوع األحیائي وھذا ما یتعلق بالجوانب البیئیة الذي أشار إلیھ كل زمالئي
وإخواني النواب، ھناك مشكلة بیئیة حقیقیة في العراق وخصوصاً ما یتعلق بالمیاه ومؤشرة في وزارة الصحة والبیئة وھذا مثبت في التقاریر

العلمیة (80) مدینة ترمي نفایتھا في دجلة والفرات بسبب المشاریع المتوقفة ومشاریع الصرف الصحي وبالتالي نحتاج إلى تعدیل قانون أو قرار
(347) لسنة 2015 بإكمال مشاریعھا المتوقفة للصرف الصحي ھذا أوالً. مع وجود (1700) متجاوز مثبت في وزارة الموارد المائیة على

الحصص المائیة أثر بشكل كبیر على التنوع اإلحیائي وأیضاً الحفاظ على الثروة المائیة. ما حصل في بابل وھذه الجلسة ھي ردة فعل وبالتالي
استناداً للمادة (25) من الدستور تشجیع القطاع الخاص وتنمیتھ كیف نشجع القطاع الخاص؟ بكل تأكید یجب أن ندعم ھذا القطاع ونقف معھ

والخطوة األولى نبدأ بھا بتعویض المتضررین مع الوقوف على األسباب التي أدت إلى ھذه الحالة، وأیضاً نشیر إلى ضرر الیوم لدینا (50) الف
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طن من األسماك، ولكن ھناك (120) الف مواطن بالبصرة تضرروا باللسان الملحي والتنوع بالبیئي واللسان الملحي وتعویضات بقرار مجلس
الوزراء إلى األن لم یعوضوا، أشیر إلى ذلك وجود (7000) نھر في البصرة عدمت الحیاة فیھا، وبالتالي عندما نعود إلى ھذه المادة الدستوریة

(133) سوف نالحظ ھناك حیاة قد عدمت في البصرة ابتدائنا من الشمال إلى الجنوب، أطالب أن تتحول وزارة الزراعة من إرشادیة إلى إنتاجیة
لكي فعالً یكون ھناك استثمار حقیقي إلى وجود ھذه الزراعة وتجدید وتفعیل قانون البیئة بخصوص العقوبات، وخصوصاً في مجال البیئة أیضاً
بالنسبة إلى تعویض الدرجات في وزارة الزراعة اختصاص البیطرة یجب مع تثبیت عقودھم، ولكن أیضاً نحتاج إلى الكفاءات في ھذا المجال،
وكذلك ھذه الجلسة یجب أن نخرج بتوصیات مھمة تعالج المشاكل التي حصلت في بابل، ویمكن تداعیاتھا بھذه التوصیات نعالج التداعیات التي

.قد تحصل على المناطق الجنوبیة

-:(السید بشیر توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

شكراً جزیالً السادة النواب یرجى اإلختصار لدینا مداخلین كثیر وأیضاً ھناك فقرات في جدول األعمال باقیة حتى نستفید من الوقت نرجو
.اإلختصار في طرح الموضوعات وشكراً

-:النائب أحمد سلیمان یاسین الصفار –

شكراً جزیالً، مداخلتي قصیرة أوالً أرحب بالسادة الوزراء واإلخوة اللذین معھم، لیس فقط الثروة السمكیة أنا أتكلم عن القطاع الزراعي والسید
الوزیر جدید نتمنى لھ التوفیق إن شاء هللا، من خالل متابعتي للقطاع الزراعي بعد 2003 مع األسف كان العراق بلد الرافدین السلة اإلستھالكیة

للمنطقة بأكملھا أصبح یعتمد على اإلستیراد في كل شيء، عندي إحصائیة سیادة الوزیر في سنة 2003 كان لدینا (48) ملیون دونم أرض
.زراعیة تزرع وتستغل األن بقیت (12) ملیون دونم فقط، شكراً جزیالً

-:النائب علي جبیر الزم العبودي –

بسم هللا الرحمن الرحیم، تحیة طیبة للسادة الوزراء والوفود المرافقة لھم، الحقیقة في ھذه الجلسة فرحنا كثیراً أن العراق مكتفي ذاتیاً في قضیة
أساسیة وھي الثروة السمكیة وأكید یقابلھا حالة مؤسفة في الملفات األخرى حیث نستورد كل شيء لكن… تحولت حالة السرور إلى حالة ألم
عندما نفقد أكثر من خمسة عشر ألف طن من األسماك بغضون أیام قالئل والسبب الرئیس لھذه القضیة ھو إنعدام حالة المراقبة بین الجھات

المعنیة سواء كان الدوائر المعنیة في محافظة بابل أو في الوزارات المعنیة، أنا أسأل ھنا عن دور المفتشین العمومیین في ھذه الوزارات، لماذا
لم یكن ھناك جھد رقابي وتنسیق عالي بین الوزارات المختلفة بھذا اإلختصاص نتمنى من السادة الوزراء وبحسب التجربة أن یتم تشكیل قسم
للمتابعة یرتبط بالسید الوزیر مباشرة حتى یتابع ویعطیھ صورة بكل ھامش یتم من خاللھم، نتمنى ایضاً في ھذه الجلسة تحدید قضیة أساسیة

تفعیل لجنة تحقیقیة لمعرفة المقصرین بھذا الموضوع إضافة إلى تعویض المتضررین من ھذا األمر

-:النائب حسن فدعم عسل حسین –

شكراً جزیالً، طبعاً توضیح السادة الوزراء أحدھم ذكر أن الكمیة ستة عشر ألف طن وأنا أجزم أنھا أكثر من ثالثون ألف طن ھي خسائر
األسماك في بابل وأتمنى أن تعطیني الوقت سیادة رئیس الجلسة ألنني من بابل حیث بقینا أیام مع مربي االسماك وأطلعنا على الكثیر من

التفاصیل، طبعاً معرفة أسباب نفوق األسماك أھم من المعالجة، أنا أجزم أن نفوق األسماك لیس لألسباب ألتي ذكرھا المختصین، قالوا
. األوكسجین ومحطات الكھرباء وقفص فیھ ألفین والسید رئیس مجلس محافظة بابل یعلم كل شيء، كل ھذه األسباب لیست إال عوامل مساعدة

-:(السید بشیر توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.ال تجزم یا أخي، كل اإلحتماالت واردة

-:النائب حسن فدعم عسل حسین –

معرفة األسباب جزء مھم من حل المشكلة، ھذه األقفاص منذ ثمانیة سنوات ھي نفسھا ومحطة الكھرباء نفسھا واألعالف نفسھا والمربین أحرص
علیھم منا ألنھ یخسر فال یخالف القضایا البیئیة التي تتعلق بإنتاجھ فمعرفة السبب أساسي لمعالجتھا، ثانیاً : أتمنى من السادة المختصین في

الوزارات طبعاً السادة الوزراء مضى علیھم عشرة أیام فال نحملھم المسؤولیة كدوائر مختصة ھي التي یجب أن تأخذ دورھا، یجب أن تكون
ھناك إحصائیة دقیقة وأعتقد أن ستة عشر ألف طن مخالفة للواقع من أجل تعویضھم وبغض النظر عن اإلجازة وعدم اإلجازة نحن نعیش في

العراق، اإلجازة بعشرین ألف دوالر أكملھا أعطیھا لمعقب وصاحب الشأن ال یصل إلى الوزارة وحتى اللجنة ال تصل، السادة الوزراء أنتم جدد
وتعلمون جیداً ومعالي الوزیر كان مدیر زراعة الدیوانیة، ھؤالء وفروا ثروة وطنیة مھمة وإكتفاء ذاتي للبلد أتمنى نأتي بقرار لمجلس النواب
یعوض ھؤالء من أموال الطواريء وبشكل مستعجل ألن أغلبھم علیھم دیون، أموال أعالف وأموال األسماك، علیھم دیون وھم األن في أزمة

كبیرة، أعتقد لو كان إعطاء مھلة للجنة مختصة خالل مدة محددة یحددھا مجلس النواب بإعطاء نتائج نھائیة للتحقیق ومعرفة األسباب الحقیقیة،
طبعاً كان ھناك طرح من السیدة النائبة عن نینوى أنا أدعمھ وأؤیده وضرورة العمل بھ جمیع األسباب المذكورة حالیاً ھي أسباب قدیمة مرت

علینا موضوع محطة الكھرباء واألسباب األخرى مرت علینا سابقاً ولم تسبب مشكلة، خالل ساعتین ھذه األعداد الكبیرة خسرناھا في محافظة
.بابل

-:النائب فرات محمد عبد حسن التمیمي –

بسم هللا الرحمن الرحیم، شكراً سیادة رئیس الجلسة، نرحب بالسادة الوزراء والسادة الوكالء والسادة المدراء العامین في ھذه الجلسة، السید
رئیس الجلسة الیوم القطاع الزراعي یتعرض بشقیھ النباتي والحیواني یتعرض إلى تراجع مخیف وھذا یحتاج إلى وقفة من جمیع مؤسسات
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الدولة بما فیھا مجلس النواب لـأن ھذا یتعلق باألمن الغذائي واألمن الصحي للبلد وھو مھدد وسیبقى البلد معتمد على دول الجوار في تأمین الغذاء
والسید وزیر الزراعة الدكتور صالح طبعاً نعول على جھوده بإعتباره رجل إختصاص  وھو إبن الوزارة للنھوض بالوزارة لكن نعتقد بمفرده
غیر قادر إذا لم تتوفر عوامل النجاح، اإلصابة بالثروة السمكیة ھذه لیست األولى نحن واكبنا في الدورة السابقة رئاسة لجنة تعرضت مشاریع
الدواجن وحدثت أنفلونزا الطیور وتعرضت إحدى مزارع محطات األبقار للسم البقري واألخ دكتور صالح مدیر عام البیطرة واألخ  دكتور

حسین سعود مستشار الوزارة لشؤون الثروة…. فیما یتعلق بالفحوصات  نحن نعتقد أن دوائر البیطرة ومختبرات دوائر البیطرة لدیھا القدرة على
التشخیص وبدلیل أنھ إصابات إنفلونزا الطیور في العام الماضي كان تشخیص دوائر البیطرة مطابقاً للتشخیصات البریطانیة، ال نرید التشكیك
بقدرة وإختصاصات الكوادر ونعتقد بصحتھا والنقطة األخرى التي تتعلق بالتعویض طبعاً قانون الصحة الحیوانیة رقم(32) لسنة 2013 في

الصف الثامن یتكلم عن التعویض المادة (38) والمادة(39) والمادة(40) طبعاً نحن ال نلقي كل اللوم على دوائر الدولة، المربین یتحملون جزء،
المربي الذي ال یلتزم وال یطبق القانون سوف یحرم من التعویض، ھذا في المادة(40) ال تدفع قیمة الحیوان المنصوص علیھا في المادة(39)

:التي تنص على التعویض في إحدى الحاالت األتیة

عند مخالفة صاحب الحیوان ألحكام ھذا القانون الذي ھو قانون الصحة الحیوانیة، نحن متضامنین معھم ونعتقد أن ھذه ثروة بلد، فرص عمل لكن
.في نفس الوقت یجب أن تكون ھناك ضوابط للتعویض

 

-:النائب محمد كریم عبد الحسین ھادي –

بسم هللا الرحمن الرحیم، بدایة أرحب بالسادة الضیوف الوزراء ونھنئھم على تسنمھم المنصب وحقیقة نقدر ھذه الجھود المبذولة لعلھ الیوم
نستبشر خیراً أن یكون للسادة الوزراء ھذا الدور المتمیز في الحضور في موقع الحدث ومعالجة ھذه الحاالت لكن حقیقة ھنالك نقطة دائماً أننا

نبحث عن المعالجات ولیس عن الوقایة، عندما نسمع أن ھنالك ثروة یتبادر إلى الذھن أن لھذه الثروة حمایة ومقومات لحمایتھا ال أن تترك للھدر
ومن ثم یتم معالجتھا وأنا أعتقد أن ھذا األمر یتعلق بالسادة الحضور من الوزراء لكن یتعلق بالدور اإلستحضاري لألزمات، حقیقة في جمیع

البلدان ھنالك مواسم خاصة لحدوث حاالت مرضیة معینة وعلى ھذا األساس یتم اإلستحضار لھا من خالل حمالت وقائیة، ھنالك حقیقة مجموعة
من األسئلة، ما ھي المعالجات الحقیقیة ھذا السؤال للسید وكیل وزیر الصحة لشؤون البیئة المحترم ما ھي المعالجات التي ستتخذھا وزارة

الصحة والبیئة من أجل معالجة حاالت التلوث التي تعاني منھا األنھار ومنع حدوث أي حالة وبائیة مستقبالً، السؤال الثاني: ھل تم التأكد من أن
األسمال التي تكون قریبة من محطة المسیب أو من أي مصدر للتلوث صالحة لإلستھالك البشري وعدم تعریض اإلنسان إلى أي حالة وبائیة أو

مرض، طبعاً ھنالك إستفسار فقط من السید وزیر الموارد المائیة والسید الوكیل حقیقة كان ھناك طرح …. حقیقة ھناك إستفسار ألنھ ورد رأیین
متناقضین في ھذه الجلسة، الرأي األول لمعال الوزیر قال أنھ یمكن إستثمار میاه المصب العام في حین نفى السید الوكیل إمكانیة إستثماره لكونھ

.ملوث

-:النائب علي جیاد الغاني –

شكراً جزیالً سیادة الرئیس ونرحب بالسادة الوزراء والسادة الوكالء والضیوف الكرام، الحقیقة إن للثروة السمكیة أھمیة كبیرة بأھمیتھا بالنسبة
للعائلة العراقیة كذلك بالنسبة لألمن الغذائي والحقیقة لم تصدر أي تطمینات من قبل الجھات القطاعیة المختصة حول ما آلت ألیھ نتائج التحقیقات

ً في ھذا الموضوع وال زال الرأي العام في تضارب حول ھذا الموضوع نتمنى من الجھات المختصة أن تبین مدى خطورة ھذا الموقف خصوصا
إن عملیة البیع والشراء لألسماك ال تزال قائمة، ھناك في الحقیقة تشخصت بعض األسباب أن عملیة ھذه األقفاص ألتي تسمح بأعداد معینة
یفترض أن یكون لكل كیلو متر حوض سمك إذا كان ھذه األسماك العائمة ویفترض أن تكون لكل متر خمسة وعشرون سمكة ھذه شروط

وإجراءات غیر متبعة، سؤال أیضاً للسید رئیس مجلس محافظة بابل، ما مدى السیطرة على میاه التصفیة وخصوصاً أن محطات التصفیة قائمة
.على نھر الفرات وبالتالي ما ھي إجراءاتكم بخصوص تصفیة المیاه خصوصاً ھناك إنذار بتلوث بیئي نتیجة نفوق ھذه األسماك وشكراً جزیالً

-:النائب حسن جالل محمد –

شكراً سیادة الرئیس، أبارك للسادة الوزراء تسنمھم مناصبھم الجدیدة وأتمنى لھم الموفقیة إن شاء هللا، لضیق الوقت أتنازل بالمداخلة لما ذكره
اإلخوة السادة النواب وأطلب المعالجة الفوریة لطلبات السادة النواب… األسماك وأخیراً سیادة الرئیس أستثمر وجود السید وزیر الصحة من
منطلق دورنا الرقابي ومراعاة للمصلحة العامة تفضلكم بالموافقة على تثبیت موظفي األجور الیومیة والعقود وذلك لسد النقص الحاصل في

الكوادر الساندة والعاملین في وزارتكم الموقرة على المالك الدائم والتوزیع العادل للكوادر الطبیة والصحیة حیث الكثافة السكانیة في كل محافظة
مع مراعاة توزیع الكوادر التي تتخرج من الجامعات كل حسب محافظتھ وذلك ألنھم بأمس الحاجة للتعیین من أجل توفیر العیش الكریم واجب

.نقدمھ تجاه ھذه الشریحة راجین النظر بالموضوع لما فیھ من حالة إنسانیة وأنتم أھل لذلك مع جزیل الشكر واإلمتنان والتقدیر

 

-:النائب صائب خدر نایف فارس –

شكراً جزیالً سیادة الرئیس، بدایة نرحب بالسادة الوزراء وكادرھم الوزاري، مسألة األسماك في محافظة بابل تتعلق بموضوع األمن الغذائي
واألمن الغذائي حق من حقوق اإلنسان فیما یتعلق بجزئیة الغذاء والحصول على التغذیة كما أنھ جزء من األمن البیئي المھم المتعلق بمسألة
الحفاظ على البیئة، بإعتقادي أن مسألة التحقیق في حدث ھي مسألة مھمة ویجب أن یكون ھناك إطالع للشارع العراقي على ھذا الموضوع

وأیضاً مسألة التعویض، في الحقیقة یجب أن یكون كما ذكر األخوة األخرین أن یكون ھناك تعویض للمتضررین من ھذا الفعل على أن یسبقھ
التحقیق في ھذا الجانب، توجد إشكالیة أخرى ھي عملیة التنظیم وھذا المرفق من عملیة التنظیم في البعد القانوني فأنا أعتقد مھم أن یكون ھناك
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ألیات تنظیمیة وتفعیل القوانین خاصو فیما یتعلق بحقوق الصیادین وغیرھا والثروة السمكیة والتلوث، مھم أن نعرف إلى أین المخلفات ألتي
.خلفتھا ھذه الكارثة وكیف سیتم التعامل معھا ألنھا سوف تؤثر یعني إنعكاسات بیئیة وكذلك إنعكاسات صحیة

-:النائب صادق حمید حسن السلیطي –

شكراً سیادة الرئیس، نرحب بالسادة الوزراء والكادر المتقدم في الوزارة، حقیقة أنا أرى أن نترك تشخیص األسباب لھذه الكارثة البیئیة للجھات
المختصة وأن تقدم تقاریر فنیة ومھنیة واإلستعانة بالجھات األكادیمیة في وزارة التعلیم العالي والعلوم والتكنلوجیا مع اإلستعانة بمنظمة األغذیة
والزراعة في األمم المتحدة (منظمة الفاو) ومنظمة الصحة الحیوانیة والحقیقة ال أرى شيء سلبي في اإلستعانة بالمنظمات العالمیة في اإلشتراك

بتشخیص األسباب كون اإلستفادة من الخبرات لغرض الوصول على السبب الحقیقي، الحقیقة نستفاد من ھذه المشكلة ونسلط الضوء على التعاون
بین الوزارات المعنیة والحكومات المحلیة لغرض إعتماد المواصفات الفنیة في نظام األقفاص العائمة بشكل یحافظ على الثروة الحیوانیة ویحافظ

على المیاه والبیئة من التلوث إلى أن نھتم بالصحة األولیة لإلنسان عبر اإلھتمام بالصحة الحیوانیة وھذا ال یتحقق إال بدعم شریحة األطباء
البیطریین، لدینا شریحة واسعة من األطباء البیطریین من خریجي الجامعات العراقیة لسنوات طویلة، لعقود طویلة لكنھم ال یملكون أي عمل

تخصصي في الوقت الحاضر فحقیقة من الممكن لمجلس الوزراء والوزارة المعنیة أن توفر لھم عمل وقانون یشرع لھم كقرار من مجلس
الوزراء بأن یلزم مربي األسماك والدواجن بتسمیة طبیب بیطري لكل مشروع زراعي یشرف على ھذا المشروع ویقوم بتقدیم تقاریر دوریة إلى

.الجھات الحكومیة المختصة

-:النائب ولید عبد الحسن عبود السھالني –

بسم هللا الرحمن الرحیم، طبعاً األزمة الخانقة ألتي طالت محافظة بابل ولربما معظم محافظات العراق تعبر الحقیقة عن سوء تخطیط وإدارة
لبعض المفاصل المھمة في الوزارات المعنیة بھذا الموضوع وأعتقد فیما یتعلق بوزارة الزراعة وكذلك وزارة الصحة والبیئة فعالً تحتاج إلى

رؤیة إستشرافیة للقضایا التي تحصل في المستقبل، موضوع نفوق األسماك والتعویض الذي طالب بھ أغلب اإلخوة للمتضررین اللذین تضرروا
بسبب نفوق األسماك طبعاً الجانب لیس فقط األسماك الموجودة في محافظة بابل ھناك مشكلة أساسیة وأزمة ربما ضیقت الخناق حتى على العیش

في مناطق في األھوار وفي ذي قار ھناك نفوق للجاموس، ھذه الحیوانات الفریدة من نوعھا في العالم وقد تحمل الكثیر من أھالي تلك المناطق
اإلستقراض من المصارف الزراعیة وحیواناتھم ماتت والمصارف تطالبھم بتسدید ما بذمتھم من مبالغ لذلك أرى من المصلحة الوطنیة فعالً أن
ننظر لھذا الموضوع بشكل حقیقي وأن تأخذ وزارة الزراعة دورھا األساسي وإن شاء هللا أملنا كبیر وثقتنا عالیة بمعالي الوزیر الدكتور صالح

.بقدرتھ على حلحلة تلك األزمات بالشكل الذي یتالءم مع تطلعات أبناء الشعب العراقي

 

-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –

شكراً سیادة الرئیس، تحصل إصابة األسماك في كل الفترات اإلنتقالیة من الصیف إلى الشتاء ومن الشتاء إلى الصیف، الیوم الفترة ھي فترة
إنتقالیة ما حصل في قضاء المسیب وتحدیداً شمال بابل لیس إصابة عادیة بل فعل فاعل وأغلب اإلخوان الموجودین إطلعوا على األحداث ألتي

جرت في محافظة بابل متأكدین ومتیقنین بأن العمل وجھ جدید من أوجھ اإلرھاب، أما بالنسبة للكثافة التي تكلم عنھا اإلخوة النواب األقفاص
الموجودة في قضاء المسیب موجودة منذ أكثر من عشرة سنوات أما في السنتین األخیرتین تم رفع أكثر من ثلث األقفاص إلى محافظة األنبار

یعني ھناك تخفیض بعدد األقفاص الموجودة أما بالنسبة للمقطع الذي تمت اإلبادة فیھ بالكامل، جمیع الكائنات الحیة في ھذا المقطع تمت إبادتھا
لدینا السلحفاة وھي أقوى كائن مائي تمت إبادتھا وكذلك(الرفش والحیة) وكل الكائنات الحیة التي تتواجد وھذا المقطع الذي تمت اإلبادة فیھ یعتبر

الخزین اإلستراتیجي في العراق، المسیب من حیث المفاقس الموجودة توجد في العراق (76) مفقس في بابل لوحدھا (71) مفقس مباد، في
المؤتمرات التي كنا نعقدھا في السابق یوجد لینا شعار(بابل تنتج والعراق یأكل) الیوم محافظتنا الحبیبة محافظة بابل تمت إبادة األسماك فیھا

بالكامل إبادة جماعیة بفعل فاعل ووجھ جدید من أوجھ اإلرھاب، الیوم نطالب الحكومة العراقیة واإلخوة السادة الوزراء بمعاونتھم یوجد قانون
حمایة المنتج العراقي رقم (11) لسنة 2010 المادة رقم (1) تلزم الحكومة بحمایة المنتجات العراقیة الصناعیة والزراعیة والنباتیة والحیوانیة،
نطالب بالتعویض الفوري ألصحاب المزارع التي تضررت علماً أن نسبة الضرر كانت مائة بالمائة ولدینا عدة كشوفات محولة من رئیس خلیة
األزمة الذي ھو رئیس مجلس المحافظة الدكتور رعد الجبوري أعلنت شعبة زراعة السدة أن نسبة األضرار التي أصابت المشاریع ھي تسعون

.بالمائة فنطالب بالتعویض الفوري وشكراً جزیالً

-:النائب صادق مدلول حمد –

شكراً سیادة الرئیس، سیادة الرئیس بإعتبار جمیع السادة النواب تداخلوا بأسئلة للسادة الوزراء وھذا الموضوع یحتاج أن نخرج بمخرجات تصب
بمصلحة محافظة بابل المتضررین الھدف منھ یعني أفضل لو كان السادة الوزراء یكملون تقاریرھم بشكل مناسب وتعطى للرئاسة وتؤخذ عشرة

دقائق أو ربع ساعة من الجلسة القادمة بمعطیات مھمة واألن إن أجابوا على األسئلة یحتاجون إلى ساعة ونصف أو ساعتین وأكثر اإلخوة النواب
. خرجوا من القاعة فأفضل أن نخرج بمعطیات تصب بمصلحة أفضل من اإلستعجال فقط أن نسمع من اإلخوة

-:(السید بشیر توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

أكید سنطلب من السادة الوزراء تقاریر حول ھذا الموضوع لكن األن بعض النواب الجالسین یحبون أن یسمعوا إجابة الوزراء، ھذه اإلجابات ال
.تغني عن التقاریر

-:السید وزیر الزراعة –

ً أ ً
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شكراً للسادة النواب على ھذه المداخالت وأكید ھي مداخالت قیمة وموضع إحترام وإعتبار إلى… یوم 1/11/2018 كتاب عاجل جداً إلى
المحافظات كافة/ مكتب المحافظ ، الموضوع محضر لجنة، تحیة طیبة، محضر إجتماع اللجنة الفنیة برئاسة السید وزیر الزراعة حول حالة

نفوق األسماك في محافظة بابل قضاء المسیب للتفضل باإلطالع والتوجیھ بإتخاذ الالزم وإعالمنا مع التقدیر وھذه نسخ كاملة إلى كافة الجھات
المسؤولة في نفس تقریر محضر إجتماع نفوق األسماك في بابل بعد زیارتنا

 

-:(السید بشیر توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.معالي الوزیر لیس القصد من ھذا التقریر إنما بعد أن سمعتم المالحظات البعد محتاج تفصیل أكثر

-:السید وزیر الزراعة –

بتاریخ 30/10/2018 أشرفنا میدانیاً على ھذه الحالة بمتابعة اإلجراءات المتخذة والتوجیھ بسرعة المعالجة والتعامل مع ھذه الحالة بجدیة
وتطویقھا بغیة عدم السماح بإنتشارھا ولغایة تدارس ھذه الظاھرة فقد ترأس وزیر الزراعة بتارخ 31/10 إجتماعاً ضم الدكتور مھدي ضمد

القیسي وكیل الوزارة والدكتور حسین علي سعود مستشار الوزارة للثروة الحیوانیة والدكتور مصدق ذلفي مدیر عام الثروة الحیوانیة والدكتور
ثامر حبیب حمزه معاون مدیر عام البیطرة وتوصلت اللجنة إلى األتي: التشخیص االول لھذه الحالة بعد الزیارة المیدانیة للموقع وفحص األسماك
المصابة تشیر إلى مرض بكتیري یساعد على اإلصابة الفطریة بعد تقدم الحالة المرضیة والتي تؤدي إلى نفوق األسماك علماً أن السبب الرئیسي
لھذه الحالة ھو التلوث البیئي وكثافة األسماك في وحدة المساحة التي تضعف من مناعة األسماك ألسباب عدة ومن أبرزھا قلة كمیة جریان الماء

نتیجة قلة اإلیرادات المائیة والتي تؤدي إلى تركیز…. الناتجة من فضالت األسماك ومخلفات األعالف التي ترفع من نسبة األمونیا في الماء
نتیجة تحللھا إضافة إلى قلة األوكسجین المذاب في الماء وبالتالي تعرضھا لإلصابة والنفوق الجماعي، من الجدیر بالذكر أن المرض المذكور

بكتیري ولیس وبائي مشخص في العراق منذ ثمانینات القرن الماضي، ثانیاً: العالج متوفر في المستوصفات والمستشفیات البیطریة إال أن تأخر
مربي األسماك باإلبالغ عن ھذه الحالة تسبب في تفاقمھا وحدوث حالة النفوق الجماعیة، ثالثاً: أغلب األقفاص العائمة غیر مجازة رسمیاً ولم

تلتزم بما جاء بقرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم (995) لسنة 1985 والتعلیمات التي أقرت من قبل اللجنة المشكلة من وزارات الزراعة
والموارد المائیة والبیئة بتاریخ 13/4/ 2015 وأصدرت تعدیل رقم (1) للضوابط واأللیات الخاصة بنقل األقفاص العائمة وأن عدم اإللتزام بھذه

الضوابط واأللیات كان من ضمن األسباب الرئیسیة لحدوث ھذه الحالة وبناًء على ما تقدم توصي اللجنة بما یلي: طبعاً مداخالت السادة النواب
.أكید لن تتضمن ھذه اإلجابة

أوالً: تشكل لجنة إستناداً على المادة (16/أوالً) من قانون الصحة الحیوانیة رقم (32) لسنة 2013 برئاسة رئیس السلطة اإلداریة  للمحافظة
تضم ممثلین عن كل من دائرة البیطرة والبیئة والصحة ومدیریة شرطة المحافظة وممثلین إثنین من مدیریة زراعة المحافظة إلتخاذ اإلجراءات

.والتدابیر الالزمة وتقدیم المساعدات المقتضیة لمنع إنتشار المرض

ثانیاً: قیام الجھات التنفیذیة في المحافظة بإزالة بحیرات األسماك واألقفاص العائمة غیر المرخصة تنفیذاً لما جاء بكتاب وزارة الموارد المائیة
.دائرة التخطیط والمتابعة قسم…. وصیانة مشاریع الري وأخرھا كتابھم المرقم 23712 في 4/10/2018

ثالثاً: إزالة األسماك النافقة من النھر بالتعاون مع دائرة البیئة في المحافظة إستناداً على المادة (أ /1 ) أنفاً لمنع تلوث المیاه نتیجة تحلل و…
.األسماك

رابعاً: إلزام مربي األسماك باألقفاص العائمة وبحیرات األسماك الترابیة المجازة بتسمیة طبیب بیطري یشرف على كل مشروع لیكون مسؤوالً
عن متابعة الحالة الصحیة لألسماك ومتابعة اإلجراءات الصحیة والبیطریة مع الجھات المعنیة في إدارة البیطرة وھذا ما معمول بھ لدى مربي

.الدواجن، یعني یأخذ الطبیب البیطري دوره وأیضاً إمتصاص البطالة باإلضافة إلى تشخیص الحالة المرضیة في وقتھا

.خامساً: قیام دائرة الثروة الحیوانیة بإبالغ دائرة البیطرة عند منح إجازة لمربي األسماك لغرض متابعة اإلجراءات البیطریة

سادساً: على مربي األسماك القیام بفحص األعالف المستخدمة لألسماك من قبل دائرة الثروة الحیوانیة قبل إستخدامھا للتأكد من خلوھا من
.السموم والمواد الضارة

سابعاً: على المربین إبالغ المستشفیات والمستوصفات البیطریة عن أي حالة مرضیة أو غیر طبیعیة تظھر على األسماك ویتحمل الطبیب
.البیطري المشرف على األقفاص والمزارع مسؤولیة التأخر عن اإلبالغ

.ثامناً: قیام دائرة البیطرة بالمراقبة والتحري بشكل دوري لمشاریع األسماك لغرض تطویق أي حالة مرضیة قد تحصل لمنع إنتشارھا

تاسعاً: تكلیف دائرة اإلرشاد والتدریب الزراعي ودائرة البیطرة بتكثیف الجھد اإلرشادي والتوعوي لدى مربي األسماك والمواطنین بالمخاطر
البیئیة والصحیة واإلقتصادیة لتربیة األسماك باألقفاص العائمة غیر المجازة بسبب عدم مراعاة الضوابط والتعلیمات المعتمدة، ومع المرفقات

كافة القوانین والقرارات المتبعة والمعمول بھا في العراق ھذه القرارات عممت على كافة المحافظات وكافة الدوائر الرسمیة یوم 1/11/2018
یعني الحمد � والشكر یمكن اإلجابة كانت واضحة، ما ھو الحل؟ الحل اإللتزام بالتعلیمات ھذا ھو الحل الوحید للقضاء على ھذه الحالة أما إذا لم

یلتزم المربین بالتعلیمات البیئیة والتي وضعتھا وزارة الزراعة ومعھا الصحة فسیعود المرض مرة ثانیة، الرقابة وتفعیل دور المحافظات في
.رفع التجاوزات ألن المحافظة لھا األولویة حسب قانون (21) لسنة 2018 المحافظة ھي صاحبة السلطة اإلداریة
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-:(السید بشیر توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

شكراً جزیالً للسید وزیر الزراعة ولكن كما قلنا ھناك مالحظات للسادة النواب قمتم بتدوینھا فنحتاج إلى تقریر أخر، وقت المداخالت إنتھى، األن
.ھو وقت اإلجابات، السید وزیر الصحة والبیئة تفضل

-:(السید عالء عبد الصاحب العلوان(وزیر الصحة والبیئة  –

شكراً سیادة الرئیس وكل الشكر واإلمتنان لكل المالحظات  والمقترحات المفیدة التي سوف تؤخذ حتماً بنظر باإلعتبار إن وجدت، یمكن إجابات
سریعة لبعض األسئلة بالذات فیما یخص الجانب الصحي وأیضاً الجانب البیئي وأبدأ أوالً بسؤال حول نتائج الفحوصات التي أجریت لحد األن

والتي تجرى األن والتي سوف تجرى، الفحوص البایولیجیة التي أجریت أجریت داخلیاً في العراق في مختبرات الطب البیطري في وزارة
الزراعة والنتائج كانت تشیر إلى نمو فطري في السمك المصاب والفحوص البایولیجیة التي أجریت خارج العراق كانت النتائج ھي أن ھناك نمو
بكتیري یعني جرثومي ولكن ال یذكر من الناحیة المرضیة یعني عادة ما تكون ھذه النتائج موجودة في السمك حتى المستھلك فال شيء یذكر بھذا

الموضوع، الفحوص الكیمیاویة التي  واجھنا في البدایة صعوبة بإجرائھا بالسرعة الممكنة في العراق وأرسلت خارج العراق النتائج األساسیة
كانت زیادة كبیرة في تركیز مادة األمونیا في نماذج المیاه وكذلك زیادة ملحوظة في مادة األلمنیوم وبالفعل إجابة إلستفسار األخت النائبة وھي

إختصاصیة بھذا المجال ھناك عناصر أخرى غیر األمونیا واأللمنیوم ونسبتھا مرتفعة مثل الحدید كما تفضلِت وكذلك السیلینیوم والزیت
واأللمنیوم ھذه موجودة ومثبتة وھناك عدد كبیر من العناصر أجریت علیھا الفحوص وكانت النسب طبیعیة وممكن نزودك بكل الفحوصات التي
أجریت، نحن إرتأینا أن نستمر بھذه الفحوصات وھناك أیضاً فحوصات لألعالف ال زلنا بإنتظار نتائجھا، الفحوصات التي أجریت على السمك
المصاب كانت نتیجتھا طبعاً عدة أمور فحصت لكن النتیجة األساسیة التي كانت بنسب مرتفعة ھي موضوع الكادمیوم، الكادمیوم طبعاً ھو من
المخلفات الصناعیة وتعرض السمك للكادمیوم خطیر جداً فإرتفاع األمونیا والكادمیوم وبعض العناصر ھي األساس وأنا أتفق مع األخت النائبة

أیضاً أنھ مصدر األمونیا ھو البروتین ولذلك فھو المصدر األساسي لألمونیا في ھذه العینات وفي المیاه

.سیكون من فضالت الصرف الصحي وكذلك األعالف التي عادة ما تصنع من مواد عضویة، النقطة األخرى

 

 

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

من الضروري أن یكون تنسیق بین وزارة الصحة ووزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ووزارة العلوم والتكنلوجیا، لألستفادة أیضاً من .1
.الخبرات من مختبراتھم، أعتقد لدیھم مختبرات تستفیدون منھا وال ترسلوھا الى الخارج

نُرحب بالمقترح المقدم من األخت النائبة حول مشاركة الطاقات العراقیة إلجراءات الفحوص، وأیضاً لیس فقط مشاركتھم أتمنى أن .2
یشاركونا في تعزیز القدرات في المختبرات الموجودة في المؤسسات الحكومیة، نحُن مھتمین في تعزیز قدرات المختبرات في وزارة

الصحة والبیئة، أحد الخبراء الذي ھو اآلن معنا أكد أنھ كان ھناك رفد لھذه المختبرات بأحدث األجھزة، ولكن الواقع دعونا نكون
واقعیین، الواقع أنھُ نحُن عندما أردنا أن نُجري ھذه الفحوص ونستلم نتائج خالل یوم أو یومین، الذي حدث أرسلناھا داخلیاً وأرسلناھا
خارجیاً ھذه نتائج الفحوص، فإذاً ھناك حاجة ماسة أن نُعزز قدراتنا في ھذا المجال، والمؤسسات األخرى مثلما تفضل السید الرئیس
ومثلما تفضلِت ھو موضوع أساسي یجب التعاون معھم بأقرب وقت ممكن، وأنا أیضاً أُرحب في مشاركتك شخصیاً في ھذا الجھد،
السؤال اآلخر السریع أحب أن أُطمئن السید النائب الذي أشار الى أھمیة إجراء ھذه الفحوصات في الداخل، نحُن فعالً بدأنا باتخاذ

إجراءات لتعزیز اإلمكانات والقدرات قدر ما یتعلق األمر بوزارة الصحة والبیئة، وأنا في الحقیقة على ثقة بالتعاون مع جمیع الجھات
التي ذكرناھا خالل فترة قیاسیة نستطیع أن نكون جاھزین إلجراء ھذه الفحوصات، یُفترض كما ذكر العدد من اإلخوان أن نقود العمل

في ھذا المجال في اإلقلیم وأنا واثق نحُن نستطیع خالل فترة قیاسیة جداً أن نُحقق ھذا الھدف، ھناك سؤال حول ھل ھناك خطة لمنع
أنتشار المشكلة؟ أعتقد األخ وزیر الزراعة ذكر اإلجراءات، نحُن أعتقد نُلخص الخطة الحالیة استمرار العمل بالحواجز المائیة لغایة خلو
المسطحات المائیة من جمیع األسماك النافقة بشكل كامل، إزالة األسماك مستمر أعتقد أكثر من (90) أو بعض التقاریر من محافظة بابل

.تقول حتى (95%) من األسماك النافقة تمت أزالتھا وأیضاً طمرھا وردمھا بشكل صحیح، وھذا الموضوع یحتاج الى مراقبة مستمرة
ینبغي أن نرصد أي حدثت في محافظة بابل وبعض المحافظات األخرى وال توجد حاالت خالل الیومین الماضیین، لكن ھذا ال یعني أن .3

تكون ھناك حاالت أخرى في عدة أماكن حدثت، لذلك ھناك أھمیة كبیرة جداً لرصد ومراقبة المواقع األخرى لتربیة األسماك، ألنھُ
الكشف المبكر في غایة األھمیة حتى ال تحدث أزمة مثل التي حدثت، وال تحدث ھذه الھالكات الھائلة التي حدثت، ینبغي أن نكشف

مبكراً أي أصابات مستقبلیة، ومراقبة تسویق األسماك مھم، حتى نستمر في استكمال الفحوص نتعاون مع جمیع الجھات األخرى على
األقل فیما یخص الصحة والبیئة، إضافةً الى ذلك نلتفت الى الحلول الجذریة تفضل األخ وزیر الزراعة وذكر بعض ھذه الحلول، أعتقد

األخ وزیر الموارد المائیة أیضاً لدیھ بعض الحلول، بالنسبة لنا بالنسبة للبیئة ھناك أھمیة كبیرة جداً ألن نتصدى لھذه المشكلة، أحد
اإلخوان أشار الى أنھُ نحُن دائماً نُعالج األزمة بدون وقایة وھذا الصحیح نكون واقعیین ھذا صحیح، عدد من النواب أیضاً أشاروا الى

ضعف الدور الرقابي وضعف المتابعة وھذا أیضاً تشخیص صحیح بدرجة كبیرة وھذه لیست معدومة بل موجودة، لكن أیضاً نحُن نتكلم
عن ضعف في ھذا المجال رغم أن األخوة المسؤولین یشیرون الى أن كان ھناك إجراءات وأعتقد ھم یحبون أن یذكروھا أیضاً ألن ھذه

حدثت قبل ألتحاقي األسبوع الماضي، كانت ھناك إجراءات ولكن لم تُنفذ، مشكلة أسمع عنھا خالل األیام القلیلة الماضیة أن في بعض
المؤسسات ال توجد ھناك میزانیة تشغیلیة، أمس أنا كنت في مستشفى الیرموك تجولت في المستشفى، ھذه المستشفى أنا عملت بھا (12)

سنة وأتیت بعد فترة طویلة وسنین طویلة أحضر أرى مستشفى الیرموك وھناك أمور في الحقیقة ُمحزنة، ولكن المیزانیة التشغیلیة
لمستشفى الیرموك كانت معدومة غیر موجودة لغایة الشھر (7) ال توجد میزانیة تشغیلیة للمستشفى، أنا أقول ھل ھناك تقصیر لیس بھذه
الحالة بل بحاالت أخرى؟ والجواب نعم، ھل ھناك خلل؟ الجواب نعم، ولكن أیضاً ینبغي أن نكون منصفین أیضاً ونتحدث عن المعوقات

والعقبات التي یفترض أن نتصدى لھا، لذلك أنا أعتقد من المھم أن نتصدى لھذا الوضع أن یكون لدینا عمل ُمنظم مبرمج نستكمل
ً أل
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اإلجراءات اآلنیة العجلة، رصد مستمر الحتمال حدوث حاالت مماثلة، وضع خطة وحلول لتكرار مثل ھذه األزمة، ھذا طبعاً یتطلب
عمل حكومي متكامل وھذا ما نعمل علیھ أن شاء هللا من خالل تكامل جھود القطاعات األخرى، لكن أنا فقط أحب أن أعود وأؤكد على

أن ھذا الموضوع موضوع نفوق األسماك ال یمكن اعتبارهُ التحدي الوحید للبیئة في العراق، ھناك خبرات عالمیة في البیئة ھناك تحدیات
عالمیة في مجال البیئة، وبالذات عندما نرى تحلیل الوضع الحالي للبیئة في العراق نجد ھناك تحدیات ضخمة جداً مشاكل ال تقل أھمیةً

عن األزمة التي نتحدث عنھا، موضوع میاه الشرب ذُكرت البصرة ولدي بعض األرقام اآلن خالل األیام القلیلة الماضیة حول میاه
الشرب في البصرة مزعجة، وأكید في ُمحافظات أخرى غیر البصرة وھناك موضوع اإلصحاح الصحي موضوع كبیر جداً، موضوع
الفضالت الصناعیة، تلوث المسطحات المائیة، تلوث الھواء لدینا مشكلة أیضاً في تلوث الھواء، إضافةً الى القضیة العالمیة الموجودة

حالیاً قضیة تغیر المناخ، لذلك نحُن سوف نبتدأ اآلن وبدأنا في الحقیقة بتحلیل الوضع الحالي للبیئة في العراق، أعداد استراتیجیة متكاملة
تشمل جمیع القطاعات المعنیة، الصحة دائماً أصدقائي یقولون لي ھذه لیس عملنا لماذا دخلنا فیھا؟ ألنھُ نحُن مراقبین فیجب أن ننتبھ

لألمور الرقابیة التي ھي من اھتمام وزارة الصحة والبیئة صحیح ولكن بدون أن تكون ھناك رؤیا واضحة للبیئة في العراق تضم جمیع
القطاعات الحكومیة المعنیة بھذا الموضوع لن نستطیع أن نُحقق شيًء یُذكر في ھذا المجال، وبالمناسبة ھذا الموضوع ھو من الفقرات

الرئیسیة للمنھاج الحكومي الحالي، أذا نرى المنھاج الحكومي في مجال الصحة سوف نرى (10) فقرات من جملتھا لو نقرأھا اآلن ھي
ھذه، كال یوجد بِھ، العوامل البیئیة، كال أُضیفت، لھذا السبب أنا أذكرھا ألنھُ عندما وضعت أنا رأیت المنھاج، فھذا ھو المنھاج، أذا تسمح

لي فقط ألُكمل، المنھاج الحكومي ھو خطوط عمل عریضة، اآلن نحُن ال نُرید أن نكتب صفحتین أو ثالث صفحات عن والبیئة، نحن
نقول (10) أشیاء سوف نُركز علیھا في مجال الصحة (4) سنوات، ھذه الـ (10) أشیاء من ضمنھا البیئة أھمیة أن تكون لنا استراتیجیة
فأھمیة ان نُركز على العوامل البیئیة للصحة وھذا شيء في الحقیقة لیس فیھ اھتمام كافي، فلذلك نعتقد التحدي أن نُنجز ھذه االستراتیجیة
بأسرع وقت ممكن، أن تكون ھناك خطة وأن تكون ھناك مؤشرات لتقییم الخطة وفي ھذه الحالة المجلس سوف یكون لھُ دور أساسي في

.مراقبة التنفیذ ومراقبة األداء

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.شكراً معالي الوزیر، المجلس ماضي في واجبھُ ودورهُ الرقابي، وأن شاء هللا سوف نكون على أحسن ما یُرام

-:(السید جمال عباس محسن العادلي (وزیر الموارد المائیة –

شكراً السید الرئیس، السادة اإلخوان النواب، طبعاً أنا ال أُرید أن أُضیف كثیراً على ما ذكرهُ زمالئي باإلجابة على بعض األسئلة وال أستطیع أن
.أُجیب على جمیع األسئلة التي ُطرحت، ألن في الحقیقة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.نعم األختصار

-:(السید جمال عباس محسن العادلي (وزیر الموارد المائیة –

ولكن أنا أؤشر على بعض النقاط فعالً التي أثاروھا اإلخوان، وھذا دلیل متابعتھم وحرصھم وتتبعھم لكل دقیقة وكبیرة في البلد، ھذا الموضوع
في الحقیقة ھي حالة نستطیع أن نسمیھا دق جرس كال قد تكون ھناك حاالت أخرى، األسماك قد تكون لھا أھمیة أعود وأقول األنسان أھمیتھُ ھي

األعلى، قبل ھذه األسماك یوجد لدینا األنسان یجب أن ننتبھ من األن أحد اإلخوان یُسمیھا التھیؤ قبل األزمة نحُن یجب أن ننتبھ الى نوعیة میاه
نھري دجلة والفرات وإیقاف تلویثھا من قبل األنسان الذي ھو العامل األول في تلویث ھذه األنھار والعامل األول الذي یُسببھ ھو رمي المیاه
الثقیلة مباشرةً في نھري دجلة والفرات من قبل البلدیات الموجودة على ضفتي النھر،      نحُن الحقیقة كوزارة موارد مائیة شاعرین في ھذا
الموضوع وبدأنا سیادة الرئیس واإلخوان ووجھنا الى رئاسة الوزراء بدعمنا بموضوع إنقاذ دجلة والفرات من ملوثاتھ وخاصةً الثقیلة منھا

ً وتحویلھا الى مجاري أخرى والى المبازل وغیرھا مثل الموجودة حول المدن، والتركیز من سامراء جنوباً بالنسبة الى دجلة والرمادي جنوبا
بالنسبة الى الفرات وھذا مشروع نحُن اآلن ندرسھُ تفادیاً ألزمة قد تكون أكبر بكثیر من ھذه والتي قد تقع على األنسان خاصة، بالنسبة لألخت

التي تطرقت التي ھي من الطاقة الذریة كانت حول تكلیف وزارة العلوم والتكنلوجیا، وزارة العلوم والتكنلوجیا بصفتي وزیر التعلیم العالي
والعلوم والتكنلوجیا وكالةً كلفت بھذا العمل وھم یعملون اآلن ومستمرین في بالفحوصات وأرسلوا التقاریر لغایة اآلن ھذه التقاریر ال تختلف عن

ما تفضل بِھ السید وزیر الصحة ال زالت محصورة بالمرض المحدد، الفحوصات سوف تستمر كذلك مكلفة لیس فقط العلوم والتكنلوجیا التي
تمتلك فعالً مختبرات جیدة جداً، أیضاً وزارة التعلیم العالي وكلیات الزراعة، كلیات البیطرة ، كلیات العلوم والتي خاصة بالمناطق القریبة من

الحدث، وأنا أرحب بدخول األخت النائبة في اللجنة المشتركة بین البرلمان والجامعات ووزارة التعلیم العالي في متابعة ھذا الموضوع
واألستمرار في الفحوصات، نحن نُشخص أكید ھو التجاوز على القانون لو الجمیع یحترم القانون الشكل المفروض أن یكون علیھ ال تحدث لدینا

ً ھذه األزمة أو أي أزمة أخرى وھذه مسؤولیتنا تبدأ بنا وتنتھي بأبسط مواطن، بالنسبة للسدود وأنسداد نھر دیالى والسیول القادمة من أیران، طبعا
ھذه السدود ومناسیب المیاه ھناك مختلفة ال یمكن حصر كمیات كبیرة من المیاه فیجب أن تعب، ھذه المیاه ُمحدد مسارھا تقریباً یستفاد منھا نھر

دجلة ویستفاد منھا األھوار واألھوار مھمة جداً أن تستفاد من السیول القادمة من أیران، ما ھو شریان الحیاة یجب أن نھتم بِھ، إطالقات المیاه من
الجارة تركیا ال زالت قلیلة مما یجبرنا كوزارة موارد مائیة أن نُحافظ الى أبعد ما یمكن على ھذه المیاه التي یستخدمھا األنسان أوالً، فلھذا یجب
أن ال تتجاوز األطالقات الحدود المسموح بھا اال في بعض حاالت الطوارئ التي تطرقت لھا أطالقنا موجة لتنظیف النھر وھذه مھمة طبعاً، أنا

.ال أرید أن أُطیل سیادة الرئیس الوزارة ستجیب على جمیع األسئلة التي طرحت

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.السید وزیر الصحة اإلجابة باختصار



11/24/2018 جلسـة رقـم (11) الخمیس (8/11/2018) م – مجلس النواب العراقي

http://ar.parliament.iq/2018/11/08/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%80%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%80%d9%85-11-%d8%a7%d9%84%d8… 31/33

-:(السید جمال عباس محسن العادلي (وزیر الموارد المائیة –

أنا نسیت أن أُجیب على سؤال أعتقد مھم جداً، ھو ھل ھناك خطر على األنسان من ھذه الحالة؟ لحسن الحظ ھي العدوى من السمك ال تنتقل الى
األنسان أذا كانت مطبوخة جیداً، أذا كان السمك مطبوخ جیداً، أذا كان غیر مطبوخ نھائیاً وبعض األماكن التي متكدسة فیھا الكیمیاویات ألن حتى
الجراثیم ال یوجد بھا أي مشاكل كبیرة ممكن أن تُؤذي، أھم شيء في الموضوع ھو مراقبة المواد الكیمائیة والسمیة، أذا راقبنا ھذا الموضوع وال

توجد مواد كیمائیة وسمیة في النسیج السمكي ال ینبغي أن تكون ھناك نتائج سیئة على صحة األنسان، لكن مع ذلك نحُن أنشغلنا في األیام
.الماضیة أن نُعطي إرشادات واضحة للمواطن تدع یُمیز المواطن بین السمكة السلیمة والسمكة المصابة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.بدقیقة واحدة السادة الوكالء

-:(السید عالء عبد الصاحب العلوان (وزیر الصحة –

شكراً سیدي الرئیس والسادة النواب، أنا فقط أؤكد على نقطة أثیرت مسألة التعویضات وأنا لم أقل تعویضات للناس المتجاوزین، وإنما بموجب
القانون قانون الصحة الحیوانیة رقم (32) لسنة 2013، التعویض للذي لدیھ إجازة رسمیة إلقامة ھذه األقفاص العائمة، أما الباقین قلنا حفاظاً
على ھذه الجھود ونرى بمسألة دعمھم، كیف ندعمھم ولكن تعویض بموجب القانون غیر مشمولین، وسائل الدعم متعددة ونستطیع أن نجد لھا

منفذ لغرض ھذه، مثالً نفكر على النظام المغلق ھذا نُعطي حتى نستطیع أن نستفاد من خبراتھم ھذه حتى ندعھم یستمرون بھذا النشاط، أو
قروض مثالً أما مسألة أعطائھم تعویض غیر مشمولین بالتعویض، النقطة الثانیة المھمة إزالة التجاوزات، وزارة الموارد المائیة تزودنا

بكشوفات شھریة مستمرة إلزالة التجاوزات توجھ لنا كتاب ونحُن بدورنا نوجھ ھذا الكتاب الى المحافظات وبصورة مستمرة ولدي كتب كاملة
بالتجاوزات على مدار سنة وقبل السنة أیضاً موجودة لكن اختصرناھا على ھذا العام فقط، فالتجاوزات تُحال الى المحافظات مدیریات الزراعة،

مدیریات الزراعة تقوم بتحویلھا الى المحافظات، لكن مثلما تعلمون قوة القانون غیر موجودة فال تُطبق، ھذه أختصرھا بكلمة واحدة، النقطة
المھمة الدكتورة أثارت بأن مبید (أندر إسبان) ھذا المبید محضور ولدینا لجنة في الوزارة أسمھا اللجنة الوطنیة لتسجیل المبیدات، ھذه اللجنة

الوطنیة ممثلة بھا وزارة التعلیم العالي والعلوم والتكنلوجیا، وزارة الصحة والبیئة ووزارة الصناعة، فقط أُ{ید أن أكمل لربما السادة النواب لیس
لدیھم إطالع على ھذه اللجنة، ھذه اللجنة مشكلة بموجب قانون والقانون یُلزم أن تُشكل لجنة برئاسة وزیر الزراعة وعضویة المختصین، أنا

.نائب رئیس اللجنة، ال أعلم وأنا أستغرب وأنا أتحمل مسؤولیة كالمي، ھذا محضور ال یجوز إدخالِھ للبلد فلماذا تم اختیارِه ال أعلم

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.دكتورة (ایناس) دعیھ یُكمل

-:(السید مھدي ضمد القیسي (وكیل وزارة الزراعة –

أقصد مسألة المبیدات، أي مبید یدخل الى البلد یجب على الشركة التي تُرید أن تدخلھُ    تُقدم لنا ملف ندرسھُ وبعدھا نطلب منھم مبیدات والباحثین
في المیدان ویقدم لنا تقریر وبعدھا یُقبل أو یُرفض، عندما یُقبل أي مؤسسة سواء كان حكومیة أو قطاع خاص تعود لنا بإجازة االستیراد ونقول لھُ
ھذا مسجل وُمعتمد عندھا یأخذوه، مسألة متبقیات الُمبیدات اآلن الباحثین یستطیعون بسھولة إذا یشكون بشيء متبقیات المبیدات، فقط أسمحي لي،

دكتورة أنا أفتخر بأنھُ أنا من ساللة الطاقة الذریة من بكالوریوس الى دكتور الى دكتوراه ومن ثم عدنا الى وزارة النائب (رائد فھمي) یعرفنا
جیداً، بوزارة العلوم والتكنلوجیا كنت مدیر سالمة الغذاء إضافة الى معاون مدیر عام المواد الخطرة، ھذه طالبین دكتوراه بإشرافي وأشراف

أساتذة واحد من كلیات الطب البیطري وال تزال موجودة وواحدة من كلیة أبن الھیثم الذین یدرسون على متبقیات المبیدات على سمكة (الكارب)،
أجزم لكم اآلن حتى األسماك النافقة ولیذھبوا الباحثین یأخذوھا وإذا یوجد مبیدات سوف تظھر موجودة أمام الجمیع، المبید یبقى في جسم …

.للسمك، فقط أُنبھ لیكون أن تقولون وكیل وزارة الزراعة یقول عوضوا المتجاوزین

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.ھذا عملنا دكتور، ھذا عملنا وعمل الحكومة

-:(السید جاسم الفالحي (وكیل وزیارة الصحة والبیئة لشؤون البیئة –

شكراً جزیالً السید رئیس الجلسة السیدات والسادة النواب، الحقیقة أنطرح موضوع مھم جداً ومعالي السید الوزیر تطرق الى أكثر الجوانب
البیئیة الخاصة بما یُسمى بموضوع اإلصحاح البیئي، ملف البیئة دورھا رقابي بامتیاز، وزارة البیئة دورھا رقابي على الوزارات التنفیذیة التي
تسمى األنشطة الملوثة، وھناك مبدأ عالمي یسمى الملوث یدفع، سادتي األكارم ھذه ملفات متكاملة وأنا مسؤول عنھا عن إجراءات الوزارة تجاه
األنشطة المخالفة (98%) من األنشطة المخالفة، خصوصاً االعتداءات الجائرة على المصادر المائیة سببھا مؤسسات ووزارة الدولة، وأنا متخذ

اإلجراءات المناسبة اإلنذار ثم الغرامة، ملیارات الدنانیر على الوزارات المخالفة ثم اإلحالة الى القضاء، جمیع إجراءاتنا وھناك مخاطبات رسمیة
من قبل معالي السادة الوزراء بإیقاف اإلجراءات والتریث باتخاذ اإلجراءات القانونیة، وھم یعلمون تماماً بأن لیس لھم اإلمكانیات المادیة من أجل
إنشاء وحدات معالجة، مشكلتنا الحقیقیة ھو التلوث في المصادر المائیة الذي ُشخص على أن الشحة المائیة أسبابھا لیس فقط قلة اإلیرادات المائیة

من دول المنبع وإنما االعتداءات الجائرة على المصادر المائیة والتجاوز، یكفي أن أقول في مقطع نھر دجلة في حدود أمانة بغداد فقط یُلقى
(1,300,000) متر مكعب في میاه الصرف الصحي فما بالك بمئات محطات اإلنفاذ الى النھر، دور الوزارة رقابي وأقول بكل أمانة وأستاذاً

سیادتكم وأستاذاً معالي الوزیر أن أقول بأننا منذُ عام 2015،2016،2017،2018 لم نستلم دینار واحد من أي مشاریع ألي أمور غیر رواتبنا
أحیاناً تصل فیھا نقص، نعتمد على التمویل الدولي التي تقوم بِھ منظمات دولیة من أجل القیام ألنشطة ومشاریع ترفع من الشأن البیئي في
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العراق، اطلب من سیادتكم دعم القطاع البیئي في العراق، وأرجو أن أقول أمام حضرتكم أن البیئة في جمیع العالم ھي حاكمة ومستقلة، استقاللیة
القرار البیئي ھو دعم للدور الرقابي، الرقیب یجب أن یكون مستقل ویجب أن یكون ھناك دعم من أجل مثلما تفضل معالي السید الوزیر موضوع
اإلصحاح البیئي، اآلن نعمل على إستراتیجیة األمن البیئي التي ھي جزء من إستراتیجیة األمن الوطني، األمن البیئي یعني األمن المائي أي األمن

الغذائي سیداتي األكارم، الذي حصل في محافظة البصرة ھو جزء من مشكلة كبیرة تتعلق بتأثیر التغیرات المناخیة ارتفاع مدرك في درجات
الحرارة قلة بالتساقط المطري، زیادة الطلب على الطاقة، زیادة الطلب على المیاه مع ضعف اإلمدادات المائیة، ازدیاد نسبة الملوثات وثباتھا أدى

.الى حراك كبیر أدى تداعیات اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة بل وأمنیة، دعوا من حضرتكم دعم القطاع البیئي

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

الدكتور (حسن) تریدون أن تفتحوا مداخالت مرة ثانیة؟

-:النائب حسن عبد هللا عبادي العاقولي –

شكراً سیادة الرئیس، طبعاً نحُن ال نتعامل مع شخوص ألنھُ السادة الوزراء لھم ایام معدودة بالتأكید ھم اآلن لیس محل أتھام، ولكن نتعامل مع
وزارة وھذه الوزارة مؤسسة موجودة قبل الوزراء وھناك كوادر عاملة فیھا سواء كانت مھنیة أو خدمیة أو رقابیة أو الى غیر ذلك، ولكن نقول

سیادة وكیل وزارة الزراعة تحدث على أنھُ محافظة بابل والثروة السمكیة بھا تعد متمیزة ویمكن ان تكون في الشرق األوسط، ھذا یحمل
مسؤولیة على الوزارات المعنیة للحفاظ على ھذا الشيء، نعم جزء منھُ حمایة المنتج الوطني والى غیر ذلك، ولكن الكارثة البیئیة التي حدثت لھا
أسباب نحن الناس المراقبین الذین لدیھم علمیة نعم ھذه األسباب التي تحدثتم عنھا ممكن أن تكون نسبة معینة ویمكن أن ال تكون الحقیقة جمیعھا
وممكن أن ال تكون ھذه نھایة المطاف وممكن أن تتكرر غداً او بعد غد، فنحن الذي نطالبھُ من الوزارة الجدیدة الكابینة الوزاریة الجدیدة تتعامل

بكل مھنیة ألنھُ أمامنا شعب اآلن ینزف سواء كان ینزف الخراب الذي یحدث كبلد أو الخسارة المالیة فنتعامل بكل مھنیة في المستقبل، ھذه
المسببات اآلن مبررات ال تكاد أن تكون مقبولة أو نسبة مقبولیتھا تصل الى (30 أو 40%)، نعتقد أن ھناك أسباب اخرى غیر ھذه األسباب،

فالذي نرجوه في المستقبل أن نكون جریئین في طروحاتنا ونحدد، بالتأكید مستشفى ال یوجد لھا تمویل مالي ال تستطیع أن تعمل، لكن نحُن نقول
أموال ھذا البلد المیزانیة الضخمة الى أین تذھب؟ البیئة لم تستلمھا والصحة لم تستلمھا وغیر وزارات لم تستلمھا أذاً ھذه الملیارات والتریلیونات

.الى أین تذھب؟ فنأمل بالمستقبل أن تكون حل لمثل ھذه حتى ال تتكرر

-:(السید رعد حمزة العلوان (رئیس مجلس المحافظة –

في الحقیقة بالنسبة لألخ النائب الغانمي ومجموعة من األخوة النواب سألوا عن محطات اإلسالة محطات الماء، نحُن أصدرنا أمر فوري لجمیع
الدوائر المعنیة بإیقاف الضخ من ھذه المحطات وتم إجراء فحوصات كانت الفحوصات عاجلة و� الحمد بعد (24) ساعة أطلقنا العمل بھذه
المحطات وأن النتائج كانت إیجابیة وأن ھذا النفوق لم یؤثر على الماء، أعود الى موضوع الذي تم مقاطعتي علیھ التجاوز، قسم من األخوة
النواب الدكتورة (ایناس) واألستاذ (رزاق محیبس) وأخوة آخرین، قالوا أین دور المتابعة بالنسبة للحكومة المحلیة والحكومات في األقضیة

والنواحي، أخوان الحكومات المحلیة وبما فیھم السید المحافظ ال یمتلك أي صالحیة برفع التجاوز خالل (3) سنوات رفعنا واعتقد السید المحافظ
الیوم سلم أستاذ (صادق مدلول) (1400) دعوة قضائیة خالل (3) سنوات لم یُنجز منھا أال (59) دعوة، وجمیع الدوائر المعنیة قامت بھذا

العمل لكن إجراءات القضاء إجراءات بطیئة، تعلمون قبل 2003 ومنذ الملكیة كان رئیس الوحدة اإلداریة عندما كان یسمع بالتجاوز حتى في
ساعات متأخرة من اللیل یخرج ومعھ الشرطة، أول إجراء یعمل بِھ یقوم بتوقیف الشخص المتجاوز وال یطلق صراحة أال بعد أن یقوم برفع

التجاوز، اإلجراءات في القضاء لیس لھم عالقة برفع التجاوز، یبقى التجاوز فقط غرامات وھذا الموضوع سوف یقوم بأذیة جمیع القطاعات،
.اخواني اآلن في جمیع القطاعات لدینا ما مجاز ھو (10%) و (90%) مخالف، ألن اإلجراءات القضائیة، فقط دعني أُكمل سعادة النائب

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.أكمل

-:(السید رعد حمزة العلوان (رئیس مجلس المحافظة –

أنا مسؤول عن كالمي، في جمیع القطاعات سواء في قطاع الموارد المائیة في قطاع الزراعة في قطاع البلدیات جمیع القطاعات األخرى،
التجاوز (90%) والمجاز (10%)، إجراءات القضاء إجراءات بطیئة وتأخذ سنوات وبالنتیجة النھائیة ھي غرامة فقط أخوان، غرامة ویبقى

التجاوز على وضعھ، أدعوا مجلس النواب العراقي بإعادة النظر في ھذا الموضوع بقضیة إعادة صالحیة قاضي … الى رؤساء الوحدات
.اإلداریة والى مدراء الري ھذه كانت حتى في الشعبة الزراعیة في شعب الموارد المائیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.لدینا مداخلة لمعالي السید وزیر الموارد المائیة

-:(السید جمال عباس محسن العادلي (وزیر الموارد المائیة –

شكراً سیادة الرئیس، أنا فقط أُرید أُلقي ضوء بسیط على موضوع جداً مھم ال یقل خطورة عن ما واجھھ العراق من ھجمة من داعش وغیرھا،
موضوع المیاه ومستقبل العراق في ھذا المجال، وأنا أطلب من جمیع أخواني في جمیع المجاالت أبتداًء من السید رئیس البرلمان والسید رئیس

الحكومة أن الجمیع تدعم وزارة الموارد المائیة بالذات حتى نستطیع أن نؤمن الماء للمواطن العراقي لیس فقط لسنة أو سنتین، أنا موجود في

أ ً ً أ أ أ أ
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الوزارة أو غیر موجود ما بعدي یجب أن یؤمن ھذا الشيء وأن نستغل جمیع طاقاتنا وأن ندعم ھذه الوزارة حقیقةً خصوصاً بالمشاریع وأن ال
.نفرط في قطرة ماء واحدة، وأن نستخدم جمیع طاقات العراق في التفاوض حتى مع دول الجوار التي ھي منبع األنھار

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

الحقیقة أضم صوتي الى صوت زمالئي وزمیالتي السادة النواب في المطالبة في كشف الحقیقة عن ھذه الكارثة التي حصلت في ھذه الثروة
الوطنیة التي ممكن أنھا كانت عامل مھم ومساعد في رفد كثیر من العوائل المتعففة والفقیرة كون أسعار ھذا النوع من االسماك بسیط جداً وسھل،

وحقیقة ھي ثروة وطنیة بأمتیاز كون الناس غیر معتمدة فقط على زراعتھا وإنتاجھا وإنما حتى على بیعھا وشراءھا فكثیر من الناس متعاشین
على ھذا المورد األساسي، نطلب من السادة الوزراء األستمرار بعملیة الفحوصات والمختبرات سواء كانت في خارج البلد أو في داخل البلد، من
الكوادر الوسطیة أو الكوادر األقل في الوزارات الساندة دعم مجلس محافظة بابل ومحافظة بابل ودوائرھا المختصة في سبیل انھاء ھذه الفوضى
الموجودة في النھر للحفاظ على الكائنات الحیة األخر وأیضاً على صحة األنسان، كذلك التطمینات التي یجب أن تصل للمواطن سواء كانت في
محافظة بابل أو بقیة المحافظات سواء من المواطنین االعتیادیین المستھلكین لھذه المادة وھذا النوع من األسماك، او من مربي األسماك في بقیة

المناطق، كیفیة معالجتھا إذا ظھرت مثل ھذه العالمات أو اإلشارات لوجود مثل ھذا المرض، أیضاً التأكید على قضیة رفع التجاوز من قبل
الدوائر ألن ما حصل ھو إنذار مبكر قد یكون لمستقبل أكبر قد یحدث في مثل ھذا، لیس فقط على تجاوزات األسماك وأیضاً على التجاوزات

األخرى على مشاریع النقل المائي أو المشاریع الزراعیة األخرى، الحقیقة شكر بأسم مجلس النواب العراقي سیدات والسادة أعضاء وھیأة رئاسة
الى معالي السادة الوزراء لحضورھم وتعنیھم ووجودھم، ونتمنى منھم أن یكونوا خیر عوناً لنا وخیر عون الى شعبھم في التخفیف من اآلالم

ومن المشاكل، الحقیقة سیكون لمجلس النواب أن شاء هللا رأي في موضوع نفوق األسماك في محافظة بابل في الجلسة القادمة أو في الجلسات
األخرى، نتمنى أن شاء هللا أن نكون قد غطینا بشكل واضح الكثیر من التساؤالت أو وصلنا الى مواطننا الكریم ما یحتاجھُ من دور لمجلس

.النواب في ھذه الفترة

-:(النائب رامي جبار محمد السكیني (نقطة نظام –

كل ما طرحھُ الوزراء والوكالء المعنیین والنواب جمیعھم طرحوا أصبحت مجرد طروحات، أطلب بأن تكون ھناك جلسة ثانیة لنفس المعنیین
ولنفس الوزراء حتى نضع الید على المقصرین، نفس الكابینة رئیس مجلس محافظة بابل الوزراء المعنیین مع الوكالء وتكون جلسة حتى نكون
أمام الشعب نحُن كنواب نضع الید على المقصریة والقاصریة على من؟ على الوزراء السابقین أو على مؤسسات ووزارة معینھ الى أخرِه، حتى

.ال تكون الجلسات ھي مجرد جلسات

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.أو من نراه مناسباً لیخدمنا في كشف ھذه القضیة

.تُرفع الجلسة الى یوم السبت 10/11/2018 الساعة الواحدة بعد الظھر

.ُرفعت الجلسة الساعة (6:50) مساًء
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